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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 12 
Dne: 7. května 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 7. 5. 2015. 
 
12/1.1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění u bodu č. 8/3.1.1, 8/3.2.5, 9/4.4.1 na termín 31. 5. 2015 a bod č. 8/3.2.2 na termín 
31. 7. 2015. 
 
12/3.1.1 RM ukládá: 
objednat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby pro třetí třídu MŠ 
v budově Brněnská 705. 
 
12/3.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce na  p. č. 910/8 o výměře 655 m2 zapsané na LV č. 1850 v k. ú. Židlochovice, 
která je ve vlastnictví xxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020.  
 
12/3.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce na část parcely p. č. 910/9 o výměře 670 m2 zapsané na LV č. 1552 a jejíž 
vlastníkem je Karlova pekárna s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Židlochovice, zastoupena Dr. Ing. Karlem 
Krausem jednatelem firmy, na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020.  
 
Jedná se o  pozemky u  mateřské školy č .p. 705 na Brněnské ulici. 
 
12/3.3.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo odkoupit od xxxxxxxxxxx, pozemek p. č. 1390, zapsaný na LV č. 2100 v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, za cenu 500.000,- Kč.   
 
12/4.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu č. 12/4.1 - Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM. 
 
12/4.2.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 11/2002 uzavřenou dne 13. 2. 2002 s xxxxxxxxx na pronájem nebytových 
prostor v domě č. p. 182 ul. Komenského v Židlochovicích dohodou nebo výpovědí.  
 
12/4.2.2 RM ukládá: 
OIMH vyhotovit dohodu nebo výpověď z nájemní smlouvy.  
 
12/5.1.1 RM schvaluje: 
HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2014 ve výši 59 432,11 Kč a převod HV do fondu rezerv (bude 
použito pro další rozvoj činnosti školy). 
 
12/5.1.2 RM schvaluje: 
převedení odpisů r. 2014 ve výši 29 860,- Kč do investičního fondu. 
 
12/5.1.3 RM schvaluje: 
navýšení příspěvku pro p. o. ZŠ Židlochovice o 79 333,- Kč s určením na úhradu odpisů r. 2015.  
 
12/5.1.4 RM ukládá: 
zapracovat změny do rozpočtu. 
 
12/5.2.1 RM schvaluje: 
HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice za r. 2014 ve výši 66, 574,43 Kč  a převod HV   do fondu rezerv  
(bude použito pro další rozvoj činnosti školy). 
 
12/5.2.2 RM schvaluje: 
převedení odpisů r. 2014 ve výši 59 763,- Kč do investičního fondu. 
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12/5.2.3 RM schvaluje: 
navýšení příspěvku pro p. o. MŠ Židlochovice  o 52 804,- Kč  s určením na úhradu odpisů r. 2015. 
 
12/5.2.4 RM ukládá: 
zapracovat změnu do rozpočtu. 
 
12/5.3.1 RM schvaluje: 
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Židlochovice, sestavenou k 31. 12. 2014 bez výhrad.  
 
12/5.3.2 RM schvaluje: 
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Židlochovice, sestavenou k 31. 12. 2014 bez výhrad.  
 
12/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM schválit rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2015. 
 
12/5.5.1 RM schvaluje: 
Sazebník úhrad za poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 7. 5. 2015. 
 
12/5.6.1 RM rozhodla: 
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele 2 radarů a 4 měřících stanovišť v režimu zakázek malého rozsahu dle 
směrnice města. 
 
RM bere na vědomí: 
přerušení provozu v MŠ v měsíci srpnu, a to v období od 17. 8. 2015 do 31. 8. 2015.  Provoz školy bude opět 
zahájen v úterý 1. 9. 2015. 
 
12/6.1.1 RM povoluje: 
MŠ výjimku z počtu dětí na školní rok 2015/2016 ve čtyřech třídách na pracovišti Sídliště Družba 673 z 24 na 
26 dětí na třídu a na odloučeném pracovišti Brněnská 705 z 22 na 25 dětí na třídu. 
 
12/6.2.1 RM schvaluje: 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území SO ORP“, uzavřené dne 5. 11. 2013 se Svazem měst a obcí ČR. 
 
12/6.3.1 RM ukládá: 
uzavřít Smlouvu o provedení e-aukcí na dodavatele sdružených dodávek elektřiny a zemního plynu pro rok 
2016 s firmou Terra Group, a.s. 
 
12/6.4.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na pojištění majetku města  ŽIDLOCHOVICE takto: 

1. Kooperativa, pojišťovna a.s 
2. ČSOB pojišťovna a.s. 

 
12/6.4.2 RM ukládá: 
uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s. na dobu tří let a vypovědět pojistnou smlouvu s 
pojišťovnou ČSOB a.s. 
  
12/6.5.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Ledce, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném 
obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 
37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
12/6.6.1 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška města Židlochovice č. 2/2010, o místních poplatcích na území města Židlochovice. 



Město Židlochovice 
 

3

 
12/6.7.1 RM ruší: 
výběrové řízení na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice, část A. 
 
RM vykonala: 
pochůzku po městě: 

• autobusové nádraží 
• Robertova vila 
• areál bývalé SUS 

 
12/8.1 RM doporučuje: 
ZM ukončit členství v dobrovolném svazku obcí Cezava k 31. 5. 2015. 
 
 
 


