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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 74 

Dne: 1. dubna 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 1. 4. 2022. 
 

2022/74/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na dodávku a montáž dvou kusů mechanicky ovládaných závěsů do objektu Stodoly 

KC s firmou Divadelní opony s.r.o., Koperníkova 4526/1, 615 00 Brno, IČ: 06833349 za nabídkovou cenu 
274 065,- Kč včetně DPH (varianta č. 3). 
 

2022/74/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít plánovací smlouvu se spolkem Archeopark CEZAVY z.s., Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 

08862052, ve které se město Židlochovice zavazuje nejpozději do 10 let od podpisu smlouvy dokončit 
realizaci stavby s názvem „PD – Archeopark CEZAVY, parkoviště“. Uzavřením smlouvy bude podmínečně 

povolena stavba areálu archeoparku. 

 
2022/74/5.1 RM schvaluje: 

výjimku ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu a ukládá uzavřít smlouvu o poskytování služeb na 
dodavatele tisku Zpravodaje s firmou Centrum digitálního tisku s. r. o., Židlochovice, a to do 31. 12. 2024. 

 
2022/74/5.2 RM doporučuje: 

ZM schválit rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice dle 

přílohy. 
 

2022/74/6.1 RM doporučuje: 
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

 

2022/74/6.2 RM doporučuje: 
ZM, aby  

1. projednalo stav požární ochrany ve městě minimálně 1x ročně, příp. po závažné mimořádné události 
mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě, 

2. uložilo starostovi minimálně 1x ročně zabezpečit pravidelné kontroly dodržování předpisů a plnění 

povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z jeho samostatné působnosti, 
3. vydalo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád města Židlochovice, s účinností 1. 

6. 2022.  
 

2022/74/6.3 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb s HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 05277493, se 

sídlem Orlí 483/1, Brno-město, 602 00 Brno. 

 
2022/74/6.4 RM schvaluje: 

Podmínky konání trhů a Registrační list na Žerotínské farmářské trhy. 
 

2022/74/6.5 RM schvaluje: 

PhDr. Stanislava Rubáše členem Mediální komise. 
 

2022/74/6.6 RM schvaluje: 
Podmínky  konání  Meruňkobraní a Registrační list Meruňkobraní. 

 
2022/74/6.7 RM schvaluje: 

nové Zásady pro hlášení městského rozhlasu města Židlochovice. 

 
2022/74/6.8 RM ruší: 

rozhodnutí č. 63/6.1 ze dne 7. 5. 2009 a souhlasí s přerušením provozu  mateřské školy  od 4. 7. 2022 do 8. 
7. 2022 a od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

2022/74/6.9 RM jmenuje: 
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ředitelem Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Vladimíra 

Soukopa, a to na dobu určitou, od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 a to v souladu s ustanovením zákona 
č. 561/2004 Sb. § 166 odst. 10, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a s t a n o v u j e  s účinností od 1. 4. 2022 řediteli 
Mateřské školy Židlochovice, okres – Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíru Soukopovi   plat 

dle platového výměru. 

 


