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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 7 

Dne: 8. února 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 8. 2. 2019. 
 

2019/7/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/7/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností OpenArch - projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 

Brno, IČO: 277 432 25, dle nabídky ze dne 4. 2. 2019, s názvem „Robertova vila – stavební úpravy, statické 
zajištění a částečná změna využití“ v ceně 199 900,- Kč bez DPH a s termínem do 20. 5. 2019.  

 
RM bere na vědomí: 

oznámení výše ceny elektrické energie na rok 2019 a plán preventivní údržby VO na rok 2019. 

 
2019/7/3.2 M: 

doporučuje ZM rozhodnout, že nebude pořizována změna Územního plánu Židlochovice pro změnu využití na 
pozemcích č. 2051/1 a č. 2052/2 na zastavěné území – zastavěná plocha a nádvoří.  

Jedná se o objekt na Výhoně. 
 

2019/7/3.3 RM doporučuje: 

ZM rozhodnout  o vyčlenění lokality nazvané „možnosti zrušení propojení ulice Malinovského do ulice 
Komenského – zastavitelná plocha Z43“ z pořizované změny č. I územního plánu Židlochovice  a rozhodnout 

o jejím samostatném projednávání ve variantách ve změně č. II ÚP Židlochovice. 
Z doplňujících průzkumů a rozborů projektanta změny č. I ÚP Židlochovice a z hlediska transparentnosti 

řešení jedné její lokality nazvané „možnosti zrušení propojení ulice Malinovského do ulice Komenského – 

zastavitelná plocha Z43“ vyplynula potřeba návrhu řešení lokality ve variantách.  
 

2019/7/4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce xx, na pozemek p. č. 2417/17 o výměře 6 339 m2 v k. ú. Židlochovice. Jedná se 

o pozemek v trati Revolníky.  

 
2019/7/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, 

vložka 20623, zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018 společností Vegacom, a.s., se sídlem 
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a opravy 

podzemního komunikačního kabelu. Jedná se o akci 16010-050845  VPIC Židlochovice Komenského II_425, 

na pozemcích p. č. 346 a 414 v k. ú. Židlochovice, zapsaných na LV č. 1 ve vlastnictví města Židlochovice, za 
jednorázovou úplatu 1 500,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti.  

Skutečná poloha služebnosti bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu vyhotoveném po ukončení 

akce.  
 

2019/7/4.3 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2019 k nájemní smlouvě č. 244/14 ze dne 11. 12. 2014, o změně velikosti 

pronajímaného bytu č. 3 na velikost 2+1 s xx.  
 

2019/7/5.1.1 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro ZŠ Židlochovice, p. o., na rok 2019  o 190 tis. Kč s účelem na připojení nového křídla 
učeben k el. soustavě. 

 
2019/7/5.1.2 RM ukládá: 

zapracovat navýšení příspěvku do  rozpočtu r. 2019. 
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2019/7/5.2 RM doporučuje: 

ZM vyhlásit Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2019. 
 

2019/7/5.3 RM doporučuje: 
ZM uzavřít s Českou  spořitelnou a.s. dodatek č. 3 č. 031729459 LCD a úvěrovou smlouvu č. 0431258409 

LCD s úvěrovým rámcem 170 000 000,- Kč, s úrokovým zatížením fixním 2,79% ročně, bez ručení 

nemovitostí, účelově určená k refinancování současného úvěru a financování  investičních akcí r. 2019-2021, 
se splatností  31. 12. 2032. 

 
2019/7/5.4 RM rozhodla: 

předložit ZM ke schválení dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 

rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice.  
 

2019/7/5.5 RM schvaluje: 
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Židlochovice v roce 2019 a 2020 s firmou TOP 

AUDITING, s.r.o., Brno, Koliště 13a. 
 

2019/7/5.6 RM schvaluje: 

úpravu platového výměru ředitelce ZŠ Tyršova 611, p. o.  Ing. Janě Králové a ředitelce MŠ sídl. Družba 673, 
p. o. Dagmar Krkavcové dle přílohy s platností od 1. 1. 2019. 

 
2019/7/6.1.1 RM, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění 
pozdějších předpisů,  

 
1. o d v o l á v á   paní Dagmar Krkavcovou  z pracovního místa ředitelky Mateřské školy 

Židlochovice z důvodu vzdání se pracovního místa ředitelky  (§ 166 odst. 4 a 5 školského zákona). 
 

2.  v y h l a š u j e   konkurs na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Židlochovice s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019. 
 

3. p o v ě ř u j e  starostu 
-  požádat krajský úřad, Českou školní inspekci,  o delegování jejich zástupce za člena 

konkursní komise,  

-  požádat ředitele/ ředitelku Mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas 
se svým jmenováním za člena konkursní komise, 

- vyzvat ředitelku Mateřské školy (na kterou je vypsán konkurs), aby zorganizoval/a volbu 
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil/a ji zřizovateli 

zápisem o volbě. 

 
4. s c h v a l u j e  zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 zápisu  na www.zidlochovice.cz, na 

www.jmskoly.cz a na úřední desce města Židlochovice. 
 

5.  p o v ě ř u j e  paní Gabrielu Motlíčkovou  funkcí tajemníka komise; tajemník není členem 
konkurzní komise. 

 

6.  u r č u j e   jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkurzní komise Mgr. 
Martinu Bartákovu. 

 
7. j m e n u j e  za zřizovatele jako členy  konkurzní komise Ing. Petra Svobodu a Mgr. Tomáše 

Šenkyříka, jako náhradníky Ing. Jana Vitulu a Ing. Bronislava Svobodu. 

 
RM bere na vědomí: 

zprávu o stavu financování plánované rekonstrukce ČOV. 
 

2019/7/8.1 RM ukládá: 
Mgr. Šenkyříkovi připravit zprávu o stavu financování plánované rekonstrukce ČOV do ZM. 

 

2019/7/8.2 RM rozhodla: 
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uzavřít smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb – provoz pečovatelské služby 

na rok 2019 ve výši 108.000,- Kč s Jihomoravským krajem. 
 


