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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 83 

Dne: 16. září 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 16. 9. 2022. 
 

2022/83/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/83/3.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – II. ETAPA 

(PALACKÉHO, MASARYKOVA II. ČÁST)“ následně: 
1. pořadí – RONYTRANS, s.r.o., Rudka 88, 679 72 Kunštát na Moravě 

2. pořadí – SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno 
3. pořadí – TOPSTAV, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

4. pořadí – PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice 

5. pořadí – AKZ Stavby spol. s r.o., Tikovická 576/23, 664 62 Ořechov 
 

2022/83/3.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – II. ETAPA 

(PALACKÉHO, MASARYKOVA II. ČÁST)“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 
 

2022/83/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 4/2022 smlouvy o dílo č. 0037/2019 ze dne 8. 3. 2019 s ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 
826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO: 00558010, DIČ: CZ00558010 na akci „Stavba komunitního centra 

v Židlochovicích II“ se změnou termínu na předložení upravené (prodloužené) záruky za jakost dle odstavce 
117 Smlouvy o dílo, a to nejpozději do 10. 8. 2025. 

 

2022/83/3.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o poskytnutí služby s firmou František Švaříček, Brněnská 633, 667 01 Židlochovice, IČ: 

13033395 na svážení nádob na komunální odpad z lokality ulice Nad Farou dle harmonogramu svozu odpadů 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.  

 

2022/83/4.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor o velikosti 48,16 m2 v budově č. p. 232 na ulici Nádražní 

v Židlochovicích, s firmou Kytara Brno s.r.o., Nešporova 369/11, 779 00 Olomouc, zastoupenou jednatelkou 
paní Lenkou Jersákovou, IČ: 10905821, od 1. 10. 2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Výuka bude probíhat v pondělí a čtvrtek od 14 hod do 20 hod. 
 

2022/83/5.1 RM rozhodla: 

schválit Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních 
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ s obcí Rajhradice. 
 

2022/83/5.2 RM schvaluje:  

dary ve výši 10 tis. Kč  na pořízení židlochovského kroje v r. 2022 celkem na 5 kusů.   
 

2022/83/5.3 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2022. 

 
2022/83/5.4 RM rozhodla: 

uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 

Židlochovice pro rok 2022“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 
1. Diakonie ČCE – středisko v Brně 

2. DOTYK II, o.p.s. 
3. Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 

4. Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 

5. Betanie – křesťanská pomoc 
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6. Domov Matky Rosy 

7. Ratolest 
8. Práh jižní Morava 

 
2022/83/5.5 RM schvaluje: 

individuální dotaci (mikrogrant) pro spolek Škola tradiční lukostřelby dle přílohy. 

 
2022/83/6.1 RM schvaluje: 

aktualizovaná „Vnitřní pravidla Pečovatelské služby Židlochovice“.  
 

2022/83/6.2 RM schvaluje: 

Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků 
o původu zvěře. 

 
2022/83/6.3.1 RM schvaluje: 

podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu, školní 
jídelnu a školní družinu, jejichž činnost vykonává Základní škola Židlochovice, okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace, v tom smyslu, že se s účinností od 1. 1. 2023 mění název právnické osoby na 

Základní škola a mateřská  škola Židlochovice, příspěvková organizace. 
 

2022/83/6.3.2 RM schvaluje: 
podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, 

kapacita 170 dětí (místa poskytovaného vzdělání sídl. Družba 673, 667 01 Židlochovice; Brněnská 705, 667 

01 Židlochovice), jejíž činnosti vykonává Mateřská škola Židlochovice IČO 71001531 v tom smyslu, že se 
s účinností od 1. 1. 2023  mění údaj o právnické osobě, která vykonává její činnost, na Základní škola a 

mateřská škola Židlochovice, příspěvková organizace,  IČO 71001514. 
 

2022/83/6.3.3 RM schvaluje: 
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu výmazu 

činnosti školní jídelny  a školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Židlochovice, okres 

Brno – venkov, příspěvková organizace  IČO 71001531, a to v důsledku převodu činnosti na Základní školu a 
mateřskou školu  Židlochovice, příspěvková organizace IČO 71001514 s účinností od 1. 1. 2023. 

 
2022/83/6.3.4 RM schvaluje: 

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení  pro školní jídelnu, jejíž 

činnost vykonává  Základní škola a mateřská škola Židlochovice, příspěvková organizace  IČO 71001514  a to 
ve smyslu: 

- změny nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 900 na 1400 stravovaných s účinností 
od 1. 1. 2023 

- výmaz poskytovaného místa výkonu školní jídelny –  na adrese Tyršova 161, Židlochovice s účinností od 1. 

1. 2023.   
  

2022/83/6.3.5 RM schvaluje: 
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení  pro základní školu, 

jejíž činnost vykonává  Základní škola a mateřská škola Židlochovice, příspěvková organizace  IČO 71001514  
a to ve smyslu: 

- změny nejvyššího povoleného počtu žáků  z 880 na 950 žáků s účinností od 1. 1.2023. 

 
2022/83/6.3.6 RM schvaluje: 

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení  pro základní školu, 
školní družinu a školní jídelnu, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Židlochovice, 

příspěvková organizace  IČO 71001514  a to ve smyslu: 

- změna ředitele školy Mgr. Vladimíra Soukopa s účinností od 1.  1. 2023.   
 


