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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 47 

Dne: 4. prosince 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 12. 2020. 
 

2020/47/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/47/2.1.1 RM rozhodla: 

zrušit své usnesení č. 2020/44/2.1.2 ze dne 23. 10. 2020.  

 
2020/47/2.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy č. 0109/2020, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 8. 1. 
2021. Dodavatelem je: GASTROFORM, s.r.o., Ondrova 159/9, Kníničky, 635 00 Brno. Ostatní podmínky 

smlouvy zůstávají nezměněny. 

 
2020/47/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s panem Lukášem Adámkem, náměstí Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 87738562, 
na rekonstrukci bytu č. 3, Komenského 52, v rozsahu dle předložené nabídky a termínem dokončení 26. 2. 

2021. 
 

2020/47/4.1.1 RM rozhodla: 

ukončit dohodou smlouvu o nájmu pozemku č. 15/2015 ke dni 31. 12. 2020. Jedná se o části pozemků u 
garáží za domy v ulici Masarykova. 

 
2020/47/4.1.2 RM rozhodla: 

odpustit roční nájem za pozemky ve výši 378,- Kč, který vyplývá ze smlouvy č. 15/2015. 

 
2020/47/4.2 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/12 v domě č. p. 651, zapsanou  v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
pro obec a k. ú. Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 2801, zapsaném 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855),   

 podíl na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice na listu 
vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/12, 

zájemci xx kupní cenou: 2 639 990,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných 

záměrem.  
S kupujícím může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění finančních prostředků 

na uhrazení kupní ceny. 
 

2020/47/4.3 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 8 na ul. Komenského 52 s paní Nikolou Jelínkovou bez 
výpovědní lhůty nejpozději k datu 31. 12. 2020. 

 
RM doporučuje: 

ZM prodat bytovou jednotku č. 234/4 (o velikosti 81,70 m2, dispozice 2+1) v domě č. p. 234, zapsanou  

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro obec a k.ú. Židlochovice č. 2692 (dům č. p. 234 stojí na 
pozemku p. č. 650/1, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 

2691) včetně podílu na společných částech domu a pozemku, zájemci xx s kupní cenou: 4 302 598,- Kč a 
uzavřít s ní kupní smlouvu při splnění podmínek daných záměrem.  

S kupující může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění finančních prostředků na 
uhrazení kupní ceny. 

 

2020/47/5.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  rozpočet  pro r. 2021  v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schválit  

střednědobý výhled pro roky 2021-2025. 
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2020/47/5.2 RM doporučuje: 

ZM schválit závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  950 tis. Kč, 500 tis. Kč na 
opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

 
2020/47/5.3 RM doporučuje: 

ZM svěřit RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2019 v  plném  rozsahu  dle ust. § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v 

souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2021 v  plném  rozsahu  dle ust. § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2020/47/5.4 RM doporučuje: 

ZM uložit RM předkládat ZM  provedená  rozpočtová  opatření  na vědomí. 
 

2020/47/5.2 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2020, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky 

č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 
 

2020/47/5.3 RM schvaluje: 
řediteli  Základní  školy Židlochovice  příspěvkové organizace,  Mgr. Vladimíru Soukopovi odměnu ve výši dle 

návrhu. 

 
2020/47/5.4.1 RM schvaluje: 

rozpočet  pro r. 2021 a střednědobý výhled pro roky 2021-2023 Základní školy Židlochovice, p. o. 
 

2020/47/5.4.2 RM schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2021 a  střednědobý  výhledu pro roky 2021-2023 Mateřské  školy Židlochovice, p. o. 

 

2020/47/5.5 RM rozhodla: 
předložit ZM ke schválení dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a 

opravy fasád domů na nám. Míru ve městě Židlochovice pro rok 2021. 
 

2020/47/5.6.1 RM navrhuje: 

ZM, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit 
poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce starostovi Ing. 

Janu Vitulovi, za: 
plnění úkolů obce, jimiž významně přispívá k rozvoji města Židlochovice, prezentaci a propagaci 
v médiích. Rovněž za aktivní podíl na jednáních a zajišťování prostředků pro dotační projekty, které 
zajišťují rozvoj obce a spoří tak prostředky obecního rozpočtu - v roce 2020 na dokončení 
Komunitního centra, stavby Denního stacionáře, úspěšné vyjednání podílu okolních obcí na 
rekonstrukci jídelny a iniciaci a realizaci neinvestičního projektu Začít znovu. 
 

Mimořádná odměna se Ing. Janu Vitulovi poskytuje za rok 2020 v souhrnné výši dvojnásobku nejvyšší 
odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí na měsíc. 

 

2020/47/5.6.2 RM navrhuje: 
ZM, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit 

poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce 
místostarostovi Mgr. Tomáši Šenkyříkovi,  za:  

aktivní působení při zajištění občanům obce, a nejen jim, kvalitní a rychlé informace o dění v obce, 
jak prostředním fb stránek, tak i zprávami v rámci e-malové pošty či sms zpráv. Rovněž za aktivní 
podíl na jednání a zajišťování prostředků pro dotační projekty, v roce 2020 zejména se zaměřením 
jak na sociální oblast (projekt Komunitního centra, Denní stacionář), tak i rovněž v rámci rozvoje 
obce a úspory prostředků obecního rozpočtu v rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace čističky 
odpadních vod v Židlochovicích, svou aktivní účastí a rozhodováním při zásadních jednáních a 
podílením se na řešení vzniklých problémů, včetně osobní účasti na kontrolních prohlídkách a 
realizaci programu revitalizace fasád budov města Židlochovice. 
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Mimořádná odměna se Mgr. Tomáši Šenkyříkovi poskytuje za rok 2020 v souhrnné výši jednonásobku 

nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí na 
měsíc. 

 
2020/47/5.7 RM rozhodla: 

uzavřít s Mgr. Marií Šancovou  Smlouvu o rezervaci na 50 % podíl ve společnosti GALEN Plus, a.s.  

 
2020/47/6.1 RM schvaluje: 

Etický kodex pracovníka Komunitního centra.  
 

2020/47/6.2 RM rozhodla: 

umožnit nájemci, paní xx, zapsat sídlo její firmy – IČO: 02117576 -  na adresu Masarykova 516, 667 01 
Židlochovice. 

 
RM bere na vědomí: 

vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. - 22. 12. 2020. 
 

2020/47/6.4.1 RM schvaluje: 

Provozní řád Komunitního centra Židlochovice. 
 

2020/47/6.4.2 RM pověřuje: 
podpisem smluv o nájmu a výpůjčce prostor Komunitního centra  Mgr. Martinu Bartákovou, Ing. Renatu 

Novákovou, Mgr. Moniku Báru Plavcovou a Mgr. Danuši Ursacherovou.  

 
2020/47/6.4.3 RM schvaluje: 

na nájmu pro zaměstnance města Židlochovice, a to 1x za 3 roky slevu ve výši 50%.  
 

2020/47/6.5 RM doporučuje: 
ZM pověřit starostu města Židlochovice ing. Jana Vitulu přistoupit do „Paktu starostů a primátorů týkající se 

otázek klimatu a energetiky“ a přijmout s tím spojené závazky uvedené v příloze „ Dokument o závazcích“. 
 

 


