
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2021-2, konaného dne 22. února 2021  

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání: 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2021-2 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše a 

Dominika Chvojku. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení č. 2021/1 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 týkající se drobných úprav rozpočtu. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o průběhu zakázky „Zahrada MŠ Židovice“ na instalaci herních prvků firmou 

Hnilica.  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na služby „MŠ Židovice – zahrada, 

02 – NPŽP“ zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení podala nejvýhodnější 

nabídku STROMMY COMPANY s.r.o., IČ 01919652, nabídková cena včetně DPH: 647 552,37 

Kč 

ZO pověřuje starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je: 

STROMMY COMPANY s.r.o., IČ 01919652. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „MŠ Židovice – zahrada, 02 – 

NPŽP“ se zhotovitelem STROMMY COMPANY s.r.o., č.p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 

01919652. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 



 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Cenu ve výši 15 000,-Kč, která bude uvedena v záměru na prodej pozemku č. 74/18 jako 

minimální. Byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Barbory Vrbkové ze dne 21.2.2021.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 8 ZO neschvaluje: 

Příspěvek 5 000,- formou zakoupení reklamy na sociálním automobilu pro Centrum Matýsek, 

které se zabývá pomocí ohroženým rodinám, dětem a mládeži v regionu Roudnice nad Labem  

Hlasování: pro neschválení: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Bere na vědomí nové informace starosty o průběhu trasy VRT, studii proveditelnosti, a 

protesty starostů nejvíce zasažených obcí navrženou trasou a nesouhlasu KÚÚK 

s navrženou trasou. 

b) Bere na vědomí informaci starosty o zadání územní studie pro plochu Z5 objednanou 

Janem Řehákem, kde jde hlavně o rohovou parcelu na křižovatce chodníku Aroma a 

komunikací „K Palírně“.   

 

  Bc. Miroslav Bureš   Dominik Chvojka 

 …………………………                                                                                         ……………………………  

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 25. 2. 2021                                  sejmuto: 10. 3. 2021  


