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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 13 

Dne: 13. května 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 13. 5. 2019. 
 

2019/13/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/13/2.1 RM rozhodla: 

pozastavit vymáhání škody všech sporných položek z důvodu nejasného výsledku a vysokých nákladů na 

soudní proces.  
 

2019/13/3.1 RM schvaluje: 
návrh na zahájení výběru dodavatele na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH 

ŽIDLOCHOVICE“. 

 
2019/13/3.2 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběru dodavatele „RADNICE ŽIDLOCHOVICE, REKONSTRUKCE KROVU A KRYTINY – PD“ 
a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
2019/13/3.3 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU NÁM. MÍRU 148 - REALIZACE“. 

 
2019/13/3.4 RM schvaluje: 

jako zhotovitele rekonstrukce terasy na koupališti firmu Tadeáš Peša, Křepice, za cenu 228 086,- Kč. 
 

RM bere na vědomí: 

Výroční zprávu veřejného osvětlení (VO) za rok 2018, plán preventivní údržby VO  a seznam prací pro rok 
2019 firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

 
2019/13/4.1 RM  rozhodla: 

propachtovat pozemky v k. ú. Židlochovice p. č. 1163/12, 1163/14, 1163/15 a 1164/2 o celkové výměře 

3 583 m2 stávajícímu uživateli lánu - firmě AGRO Vojkovice, spol. s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice, 
IČ: 47914823. Pacht bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2019. Pachtovné je stanoveno na 3 700,- 

Kč/ha/rok. 
Jedná se o pozemky u soutoku Cézavy a Svratky směrem k benzince ve Vojkovicích. 

 
2019/13/4.2 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: „Židlochovice, rozš.NN, TS, ZŠ“ přes pozemky p.č. 693/13, 693/11, 693/12, 693/17, 691, 692, 703, 

707/1  v k.ú. Židlochovice zapsané na LV č. 1 za jednorázovou úplatu 3 600,- Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2019/13/4.3.3 RM odkládá: 

projednání bodu 13/4.3 - Nájemní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – Protipovodňová ochrana města 
Židlochovice - III. Etapa do příští RM. 

 
2019/13/5.1 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO 

DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH ŽIDLOCHOVICE“. 
 

2019/13/5.2 RM doporučuje: 
ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád dle přílohy. 

 

2019/13/5.3 RM doporučuje: 
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ZM schválit rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice.  

 
2019/13/5.4 RM schvaluje: 

dodatek č. 6 ke smlouvě 8068626828 - havarijní pojištění auta Škoda Rapid – připojištění skel. 
 

2019/13/6.1 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 – 

Iveta Němcová 
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 

g) odborník s hlasem poradním – Mgr. Martina Bartáková 
 

RM bere na vědomí: 
návrh Ing. arch. Pavla Jury na řešení severního předměstí Židlochovic. 

 


