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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 52 

Dne: 26. února 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 26. 2. 2021. 
 

2021/52/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/52/3.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o dílo č. 0098/2020 se společností BCL TRADE s.r.o., Jámy 770/10, 

642 00 Brno-Bosonohy, IČO: 28275381, jehož předmětem je snížení ceny o 14 000,- Kč bez DPH.  
 

2021/52/3.1.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č. 0099/2020 se společností BCL TRADE s.r.o., Jámy 770/10, 642 00 

Brno-Bosonohy, IČO: 28275381, jehož předmětem je úprava počtu parkovacích stání.  

 
2021/52/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na restaurátorské práce na kamenném portálu dveří radnice s MgA. Josefem 
Červinkou, Jičínská 1512, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124, v ceně 17 500,- Kč bez DPH.   

Práce dle smlouvy o dílo budou realizovány jen v případě, že město Židlochovice obdrží dotaci z MK.  
 

2021/52/3.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na restaurátorské práce na vstupních dveřích radnice s panem Luďkem Vintrlíkem, 
Hlavní 384, 664 61 Rajhradice, IČO: 60384573, v ceně 177 100,- Kč (není plátcem DPH).  

Práce dle smlouvy o dílo budou realizovány jen v případě, že město Židlochovice obdrží dotaci z MK.  
 

2021/52/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na opravu vstupní chodby radnice s firmou STAMA GROUP s.r.o., 691 64 Nosislav,  
IČO: 06493840, v ceně 71 577,06 Kč bez DPH.   

Práce dle smlouvy o dílo budou realizovány jen v případě, že město Židlochovice obdrží dotaci z MK.  
 

2021/52/3.4 RM projednala a doporučuje: 

ZM schválit: 

 Akční plán rozvoje města Židlochovice 2021 – 2022 
 Aktualizaci Návrhové část Strategie rozvoje města na léta 2015 – 2020  

 

2021/52/3.5 RM schvaluje: 
podání žádosti o dotaci  na Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli 

podprogram 117D8220 projekt Rekonstrukce Robertovy vily – rozšíření Městské knihovny Židlochovice. 
 

2021/52/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 2 na ul. Komenského 52 s paní xx na dobu určitou od 1. 4. 2021 
do 31. 12. 2022.  

 
2021/52/5.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2021. 

 
2021/52/5.2 RM rozhodla: 

poskytnout finanční dar  ve výši 5 tis. Kč neziskové organizaci Sázíme stromy, z. ú., IČ: 02626870, se sídlem 
Libochovická 1072/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8. 

 
2021/52/5.3 RM schvaluje: 

Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 069803/21/OSV a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 
 

2021/52/6.1.1 RM schvaluje: 
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podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku  škol a školských zařízení - navýšení kapacity  školní 

jídelny z  900 na 1400 strávníků, jejíž činnost vykonává  Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace a výmaz  dalšího místa výkonu školní jídelny (s nejvyšším povoleným počtem 800 

stravovaných a místem poskytované školské služby na adrese Tyršova 161, 667 01 Židlochovice) a to 
s účinností od 1. 4. 2021.  

 

2021/52/6.1.2 RM pověřuje: 
Mgr. Martinu Bartákovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 
 

2021/52/6.2 RM schvaluje: 

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10. 3. 
2021. 

 
2021/52/6.3 RM svěřuje: 

odboru kanceláře tajemníka, resp. tajemnici Mgr. Ivaně Kejřové oprávnění uzavřít za město Smlouvu na 
poskytování služeb KIVS – CMS (včetně příloh) a pověřuje tajemnici Mgr. Ivanu Kejřovou jejím podpisem (el. 

podobou), včetně následného zveřejnění v Centrálním registru smluv. 

 


