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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 10 

Dne: 22. března 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 3. 2019. 
 

2019/10/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/10/2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“  

 
2019/10/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 smlouvy o dílo č. 0279/2018 s názvem „Studie proveditelnosti komunikačních 
úprav“ s Ing. Jiřím Šerek, J. Faimonové 2229/14, 628 00 Brno, IČO: 40384063 o prodloužení termínu díla a 

to do 31. 7. 2019.   

     
2019/10/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s., 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy u 

akce: Židlochovice, přel.kVN,VAS a.s.“ přes pozemky p.č. 305/11 a 1944/6 v k.ú. Hrušovany u Brna, zapsané 
na LV č. 1455, za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 

vlastnictví města Židlochovice. Cena a délka přípojky bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2019/10/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s., 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy u 
akce: „VN162 o.Židl.Zámek,US4-TS ZŠ,obnova kVN “ přes pozemky p.č. 703, 707/1 a 708/1 v k.ú. 

Židlochovice zapsané, na LV č. 1, za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 
nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. Cena a délka přípojky bude upřesněna po vyhotovení 

geometrického plánu. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2019/10/4.3 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 118/14 ze dne 31. 5. 2014 na byt č. 8 v domě č. p. 148 na ul. Nám Míru 
v Židlochovicích s xx dohodou ke dni 31. 3. 2019. 

 

2019/10/4.4 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 120/2018  na pronájem bytu č. 7 v domě č. p. 79 na ulici Komenského, 

Židlochovice s nájemníkem xx z důvodu neplacení nájmu bez výpovědní lhůty. 
 

2019/10/5.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2019. 
 

2019/10/5.2 RM schvaluje: 
dar ve výši 5 tis. Kč  neziskové organizaci s názvem Sázíme stromy, z.ú., IČ: 02626870, se sídlem 

Libochovická 1072/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8. 
 

2019/10/5.3 RM  schvaluje: 

pojistnou smlouvu č. 8061415919. 
 

2019/10/6.1 RM schvaluje: 
aktualizovaná Vnitřní pravidla Pečovatelské služby Židlochovice. 

 

2019/10/6.2 RM schvaluje: 
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smlouvu na poskytování supervize pracovnicím PS pro rok 2019 „Třístranný supervizní kontrakt pro rok 

2019.“  
 

2019/10/6.3.1 RM schvaluje: 
umístění sídla spolku Honební společenstvo Židlochovice, IČ: 46917918  na adrese Masarykova 100, 667 01 

Židlochovice.  

 
2019/10/6.3.2 RM schvaluje: 

aby byla tato adresa zapsána do veřejného rejstříku tak, jak to vyžaduje zápis dle NOZ. 
 

2019/10/6.4 RM schvaluje: 

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 
složení konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky MŠ Židlochovice: 

a) dva členové určení zřizovatelem – Mgr. Tomáš Šenkyřík – předseda, Ing. Petr Svoboda 
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu – Mgr. Růžena Jonášová 

c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení – Bc. Hana Hrdličková 
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy – 

Hana Vávrová 
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce – PaedDr. Hana Sedláčková 

f) jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena- nerelevantní 

odborník s hlasem poradním – Mgr. Martina Bartáková 
 


