
U S N E S E N Í  

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/1/1, konaného                       

dne 6. ledna 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/12/2. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu  Jiřího Proška a 

Lukáše Krejného. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO schvaluje: 

Po seznámení předsedy hodnotící komise s průběhem jednání komise a výsledky 

výběrového řízení ze dne 6.1.2015 a po projednání, výsledky výběrového řízení ve 

veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 66" zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., dle Vnitřní 

směrnice č. 1/2013 „PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU 

MIMO REŽIM ZÁKONA“, schválené Zastupitelstvem obce dne 19.11.2013 (Usnesení č. 

2/2013/11/9), v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – 

Operační program Životní prostředí („závazné pokyny“) a Závaznými postupy pro 

zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné 

postupy“) v platném znění. Nejvýhodnější a nejnižší nabídka od firmy: ARTESO spol. s 

r.o., se sídlem Vědomice 284, 413 01, IČO: 25014871, s nabídkovou cenou 

4 604 309,51 Kč včetně DPH a bez rozpočtové rezervy. ZO pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem: ARTESO spol. s r.o., IČO: 25014871, se sídlem 

Vědomice 284, 413 01, zastoupenou Zdeňkem Kubánkem, jednatelem firmy. Akce je 

v rámci projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Židovicích“, 

CZ.1.02/3.2.00/13.21280. 

  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Pracovní smlouvu s paní Radkou Luxovou na funkci účetní Obce Židovice na dobu neurčitou 

s nástupem od 1.1.2015 s platem, v 9. platové třídě s praxí do 12 let, ve výši 17 710,-Kč 



hrubého. Po dokončení studia a získání titulu Bc. bude zařazena do 10. platové třídy s platem 

19 210,-Kč. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

    

 

  Jiří Prošek                                                                                                      Lukáš Krejný  

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

Zveřejněno: 6.1.2015                sejmuto: 22.1.2015 

 

 


