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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 12 

Dne: 26. dubna 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 26. 4. 2019. 
 

2019/12/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/12/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na provedení záchranného archeologického průzkumu (ZAV) s institucí ARCHAIA z. ú., 

Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČO: 26268469 ve výši 1 021 600,- Kč v délce 2 měsíců.   
 

2019/12/2.2 RM doporučuje: 
ZM koupit od xx, do svého vlastnictví část pozemku p. č. 648/13, k. ú. Židlochovice,  pod chodníkem stavby 

terminálu o výměře 2 m2  (dle nového geometrického plánu p. č. 648/242) za  stanovenou konečnou kupní 

cenu 1 800,- Kč/m2. 
 

2019/12/2.3 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo uzavřít kupní smlouvu s xx, na pozemek parcela č. 491, zapsaný na LV č. 367 v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, jehož součástí je budova  č. p. 408 (mototechna) za cenu 6 000 
000,- Kč.  

    

2019/12/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2019 smlouvy o dílo č. 0048/2019 s názvem „Projektová dokumentace – stavební 

úpravy, statické zajištění a změna využití objektu Robertovy vily, Židlochovice“ s OpenArch – projektování 
staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno, IČO: 277 432, týkající se prodloužení termínu díla a to do 

31. 5. 2019.   

 
2019/12/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou DŘEVOSLAV s.r.o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČO: 28077652 na 
dodávku a montáž 2 ks pergol za cenu 156.200,- Kč bez DPH. 

 

2019/12/3.3 RM doporučuje: 
ZM uložit, prověřit možnost či stanovit Územním plánem  Židlochovice  stupeň automobilizace tak, aby na 

jeho základě bylo možné posuzovat  skutečnou potřebu parkování automobilů ve městě Židlochovice. 
 

2019/12/3.4.1 RM rozhodla: 
zažádat o stavební povolení na statické zajištění opěrné stěny mezi parcelami č. 14 a č. 16 a poté zahájit 

výběr dodavatele na provedení statického zajištění stěny mezi parcelami č. 14 a č. 16 s realizací v roce 2019; 

 
2019/12/3.4.2 RM rozhodla: 

prověřit vlastnictví opěrné stěny mezi parcelami č. 14 a č. 16 právně.  
  

2019/12/3.5 RM rozhodla: 

pořídit  bazénový vysavač typu „Dolphin 2x2 Pro Gym“ na akci „BAZÉNOVÝ VYSAVAČ – KOUPALIŠTĚ 
ŽIDLOCHOVICE“ od firmy „Bazenservis, s.r.o.“. 

 
2019/12/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o souhlasu k umístění, provedení a provozování stavebního záměru „II/416 Blučina obchvat“ 
se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo 

náměstí 449/3, 602 00, IČ: 709 32 581 na pozemku ve vlastnictví města Židlochovice p.č. 2375, který je 

zapsán na LV č. 907 pro k.ú. Vojkovice u Židlochovic. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 
2024.  

 
2019/12/5.1.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2018 ve výši 111 736,- Kč a převod HV ve výši 61 736,- Kč 

do fondu rezerv (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 50 000,- Kč do fondu odměn. 
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2019/12/5.1.2 RM schvaluje: 
převedení odpisů r. 2018 ve výši  274 542,- Kč do investičního fondu. 

 
2019/12/5.2.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2018 ve výši 156 445,37 Kč a převod HV ve výši  

80 000,37 Kč do fondu rezerv  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 76 445,- Kč do fondu 
odměn. 

 
2019/12/5.2.2 RM schvaluje: 

převedení odpisů r. 2018 ve výši  92 898,- Kč do investičního fondu. 

 
2019/12/5.3.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  účetní závěrku města Židlochovice roku 2018. 
 

2019/12/5.3.2 RM schvaluje: 
účetní závěrku ZŠ Židlochovice, p. o. za rok 2018 bez výhrad. 

 

2019/12/5.3.3 RM schvaluje: 
účetní závěrku MŠ Židlochovice, p. o. za rok 2018 bez výhrad. 

 
2019/12/5.4 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 3  rozpočtu  r.2019. 

 
2019/12/5.5.1 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku ZŠ Židlochovice p. o. o 400 tis. Kč na nákup vybavení ŠJ. 
 

2019/12/5.5.2 RM ukládá: 
navýšení příspěvku zařadit do rozpočtu. 

 

2019/12/5.6 RM doporučuje: 
ZM schválit účelově určený finanční dar ve výši 100 tis. Kč na vybavení ZUŠ, jako kompenzaci nájemného 

pro rok 2019. 
 

2019/12/6.1 RM schvaluje: 

zřízení pracovní pozice správce koupaliště  k 1. 6. 2019. 
 

2019/12/6.2 RM vydává: 
Nařízení města Židlochovice č. 1/2019 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích ve 

vymezených oblastech města Židlochovice. 

 
2019/12/6.3 RM vydává: 

s účinností od 1. 6. 2019 Ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených 
oblastech města Židlochovice. 

 
2019/12/6.4 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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, § 
122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

- b e r e  n a  v ě d o m í  zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace ze dne 16. 4. 
2019 (příloha č. 1 materiálu) a  

  
- r o z h o d l a: 

nejmenovat ředitele Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace. 
 

2019/12/6.5 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 
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předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění 

pozdějších předpisů,  
1.  v y h l a š u j e   konkurz na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Židlochovice s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019 
2. p o v ě ř u j e  starostu 

-  požádat krajský úřad, Českou školní inspekci,  o delegování jejich zástupce za člena 

konkurzní komise,  
-  požádat ředitele/ředitelku Mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurz) o souhlas 

se svým jmenováním za člena konkurzní komise, 
- vyzvat ředitelku Mateřské školy (na kterou je vypsán konkurz), aby zorganizoval/a volbu 

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil/a ji zřizovateli 

zápisem o volbě. 
3. 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. 
4.  p o v ě ř u j e  paní Gabrielu Motlíčkovou  funkcí tajemníka komise; tajemník není členem 

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

konkurzní komise.  

 
2019/12/6.6 RM v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 / 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

1. v y h l a š u j e  konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace -  Základní škola Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, 

2. v y h l a š u j e   konkurz na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 
Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019 

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

člena konkurzní komise,  

-  požádat ředitele/ředitelku Základní školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurz) o souhlas 
se svým jmenováním za člena konkurzní komise, 

- vyzvat ředitelku Základní školy (na kterou je vypsán konkurz), aby zorganizovala volbu 
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila 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, kteřý se účastní jednání konkurzní komise, Mgr. 

Martinu Bartákovou 
7 .  o d v o l á v á  paní Ing. Janu Královou  z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace, 

Základní škola Židlochovice, a to ke dni 31.7.2019. Posledním dnem výkonu práce ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola Židlochovice je den 31.7.2019. Důvodem odvolání je vyhlášení 

konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Židlochovice, 
okres Brno – venkov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

RM bere na vědomí: 
prezentaci studie sportovního centra (areál FC) společnosti SENAA architekti s.r.o. 

  

 

http://www.zidlochovice.cz/

