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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 14 

Dne: 24. května 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 24. 5. 2019. 
 

2019/14/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/14/2.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí vyhodnocených a posouzených nabídek na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ 

ÚPRAVY“ následně: 
1. pořadí – GOZ GARDEN s.r.o., Olomoucká 88/164, 627 00 Brno 

2. pořadí – STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 
3. pořadí – HORTISCENTRUM s.r.o., Komenského 220, 667 01 Židlochovice 

4. pořadí – ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc 

5. pořadí – KAVYL spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
 

2019/14/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“ s účastníkem 

zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 
V případě, že tento účastník zadávacího řízení neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 

odst. 3 ZZVZ, RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 
2019/14/2.2 RM rozhodla: 

objednat materiál a odborné práce na akci „Chemická služba JSDH“ dle přiložených nabídek: 
 

Dodávka elektro materiálu   Elektromontáže Vojtěch Dvořák Brno 147 887,35 Kč 

Dodávka drákobet. podlahy Podlahy Libor Konečný   110 520,-   Kč 
Dodávka klimatizace  JM Klima s.r.o., Brno   93 632,-   Kč 

 
2019/14/2.3 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 ke SoD s firmou VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 66443 Želešice, IČO: 283 120 15, na 

zvýšení ceny díla o 210 210,- Kč bez DPH, z důvodu změny vnitřního obkladu u sociálního bydlení.  
 

2019/14/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0242/2018 ze dne 11. 10. 2018 na akci „MOKŘAD V ZAHRADĚ ZŠ 

ŽIDLOCHOVICE“. 
 

2019/14/3.2 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „UDRŽOVÁNÍ 
CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE - V ROCE 2019“. 

 
2019/14/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o nájmu nemovitých věcí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 na pozemky v areálu koupaliště v k.ú. Vojkovice. 
Nájem se bude sjednávat na pozemcích parc. č.  1480/5, 1480/13, 1480/18, 1480/27, 1480/31 v k.ú. 

Vojkovice u Židlochovic na dobu osmi let. Nájemné bude hrazeno s ohledem na sezonní využívání 
v následujícím rozsahu: 

 na zastavěných pozemcích parc. č. 1480/5, 1480/31 a části parc. č. 1480/13 o výměře 80 m2 (terasa 

a letní bar), bude nájemné hrazeno celoročně. 

 na nezastavěných pozemcích parc. č. 1480/18, 1480/27 a části parc. č. 1480/13 o výměře 634 m2 
bude hrazeno za období od 15. 6. do 15. 9. příslušného roku. 

Celková výše nájemného činí 18.336,- Kč/ročně. 

 
2019/14/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 2/2019 smlouvy o dílo č. 0048/2019 s názvem „Projektová dokumentace – stavební 
úpravy, statické zajištění a změna využití objektu Robertovy vily, Židlochovice“ s OpenArch – projektování 
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staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno, IČO: 277 432, týkající se prodloužení termínu díla, a to 

do 30. 6. 2019.   
 

2019/14/3.5.1 RM rozhodla: 
schválit nabídku dodavatele itself s.r.o. Pálavské náměstí 4343/11, 628 Brno ze dne 16.5.2019 na realizaci 

optického propojení budov MěÚ Židlochovice, Nádražní 750 a nové služebny Městské policie v budově na 

ulici Nádražní 325. 
 

2019/14/3.5.2 RM rozhodla: 
schválit nabídku dodavatele itself s.r.o. Pálavské náměstí 4343/11, 628 Brno ze dne 16.5.2019 na poskytnutí 

připojení k síti internet nové služebny Městské policie v budově na ulici Nádražní 325 prostřednictvím optické 

stě společnosti itself s.r.o. a to na dobu 24 měsíců. 
 

2019/14/3.5.3 RM ukládá: 
objednat u dodavatele itself s.r.o. Pálavské náměstí 4343/11, 628 Brno realizaci optického propojení a 

poskytnutí připojení k síti internet po dobu 24 měsíců a to v souladu s nabídkami ze dne 16.5.2019. 
 

2019/14/4.1.1 RM rozhodla: 

zvýšit nájemné u městských bytů následovně: 
Z 65,- Kč/m2 na 78,- Kč/m2 u všech bytů s výjimkou bytů se sníženou kvalitou bydlení, kde je zvýšení 

nájemného stanoveno ze 40,- Kč/m2 na 48,- Kč/m2.  
 

2019/14/4.1.2 RM ukládá: 

v písemné formě navrhnout nájemcům zvýšení nájemného dle předchozího odstavce.  
 

2019/14/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, 

na pozemky parc. č.  1157, 1159 a 1178/1, k. ú. Židlochovice, na kterých bude realizována stavba 
„Protipovodňová ochrana města Židlochovice – III. etapa“. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 

(maximálně na dobu 5 let). Výše nájemného na kalendářní rok při výměře záborů 5 519 m2 činí 43 600,10 

Kč.  
 

2019/14/4.2.2  RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 

708 90 013, na pozemcích p.č. 1157, 1159 a 1178/1, k. ú. Židlochovice, pro stavbu „Protipovodňová ochrana 

města Židlochovice – III. etapa“.  
Služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, jejíž přesná výše bude stanovena po dokončení 

stavby a vyhotovení geometrického plánu. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude 
5 000,- Kč. K náhradě za zřízení služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH.  

 

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

 
2019/14/4.3 RM rozhodla: 

prodloužit  xx, obytnou buňku č. 1 na ul. Nádražní 757, Židlochovice, od 1.6.2019 do 30.6.2019. Nájemné se 
stanovuje dle Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům majetku Města Židlochovice. 

 

2019/14/5.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  závěrečný účet roku 2018, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 

 
2019/14/5.2 RM doporučuje: 

ZM schválit  účetní závěrku města Židlochovice roku 2018. 

 
2019/14/5.3 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 2019“ s obcí Nosislav a Otmarov. 
 

2019/14/5.4 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu  r. 2019. 
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2019/14/5.5 RM  rozhodla: 
poskytnout odměnu ředitelce MŠ Židlochovice  dle přílohy. 

  
2019/14/6.1 schvaluje: 

zřízení přípravné třídy v Základní škole Židlochovice, Tyršova 611 a pověřuje Mgr. Martinu Bartákovu 

podáním žádostí o souhlas se zřízením přípravné třídy. 
 

RM bere na vědomí: 
ukončení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku MŠ Židlochovice. 

 

2019/14/6.3 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. 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. 

2. p o v ě ř u j e: 
starostu 

 požádat krajský úřad, Českou školní inspekci,  o určení členů  konkursní komise,  

 vyzvat ředitelku Mateřské školy Židlochovice, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických 

pracovníků školy do konkursní komise a doložila 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, která se účastní jednání konkurzní 
komise. 

 

 


