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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 16 

Dne: 26.  června 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 26. 6. 2019. 
 

2019/16/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
RM bere na vědomí: 

že smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č. 558/18, v k.ú. Židlochovice, se 

společností HULMAN-kovošrot s.r.o., se sídlem Vídeňská 999, Pohořelice 691 23, IČ: 255 68 311, nebude 
realizována.  

 
2019/16/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „PLYNOINSTALACE A REKONSTRUKCE TOPENÍ V OBJEKTU ZŠ TYRŠOVA – 

REALIZACE (2)“ s firmou GETEC spol. s r.o., se sídlem Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna. 
 

2019/16/3.4.1 RM rozhodla: 
zrušit výběrové řízení na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH ŽIDLOCHOVICE“ 

 
2019/16/3.4.2 RM schvaluje: 

nové vyhlášení výběrového řízení na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH 

ŽIDLOCHOVICE (2)“. 
 

2019/16/3.5.1 RM rozhodla: 
o pořadí hodnocených a posouzených nabídek na akci „REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU NÁM. MÍRU 

148 - REALIZACE“ následně: 

1. pořadí – CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 
2. pořadí – PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 Rajhrad 

3. pořadí – Petr Švrček, Cihelny 894/2,696 01 Rohatec 
4. pořadí – VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, 628 00 Brno 

 

2019/16/3.5.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU NÁM. MÍRU 148 - REALIZACE“ s účastníkem 

zadávacího řízení, který se umístil první v pořadí. 
V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ, RM 

ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 
 

2019/16/3.6 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „ARCHEOPARK CEZAVY - DUR“. 
 

2019/16/4.1  RM schvaluje: 
Zásady pro obsazování sociálních bytů ve městě Židlochovice s účinností od 1. 8. 2019. 

 

2019/16/4.2 RM rozhodla  
pronajmout panu xx byt č. 1 v Domě s pečovatelskou službou od 15. 7. 2019 na dobu jednoho roku 

s možností automatického prodlužování. 
 

2019/16/5.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2019. 

 

RM bere na vědomí: 
hospodaření KTS EKOLOGIE za r. 2018. 

 
2019/16/5.3 RM schvaluje: 

závěrečné účty za r. 2018 a účetní závěrky za r. 2018 svazků obcí: 

- DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
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- DSO Region Židlochovicko 

 
2019/16/5.4 RM  schvaluje: 

roční výši příspěvku na ošatné  pro matrikářku ve výši 10 tis. Kč. 
 

2019/16/5.5 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 Nesvačilka, Unkovice, Medlov, Hrušovany u Brna, 
Popovice, Vojkovice. 

 

2019/16/6.1.1 RM schvaluje: 
jako pořadatele Židlochovických hodů 2019  TJ Sokol Židlochovice, Tyršova 161. 

 
2019/16/6.1.1 RM schvaluje: 

příkazní smlouvu mezi městem Židlochovice a TJ Sokol Židlochovice o vzájemných právech a povinnostech 
při přípravě a vlastní organizaci "Židlochovických hodů 2019". 

  

2019/16/6.2 RM  schvaluje: 
pojistnou smlouvu č. 18951329-11 podsmlouva č. 41838681-58  povinné ručení  – přípojné vozidlo – přívěs 

1BU9575. 
 

2019/16/6.3 RM rozhodla: 

doporučit Strategii rozvoje sportu v Židlochovicích Zastupitelstvu městě Židlochovice ke schválení. 
 

2019/16/6.4 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, 
 

a) 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 Základní  školy Židlochovice, příspěvkové organizace ze dne 21. 6. 2019 (příloha č. 1 

materiálu), 
-  

b) j m e n u j e :  
- s účinností od 1. 8. 2019 Mgr. Vladimíra Soukopa na pracovní místo ředitele Základní  školy 

Židlochovice, příspěvkové organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří příloha č. 2. materiálu, 

 
c) s c h v a l u j e :  

- podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro základní 
školu, jejichž činnost vykonává Základní  škola Židlochovice,  příspěvková organizace, která se týká 

zápisu údajů o novém  řediteli  příspěvkové organizace Mgr. Vladimíra Soukopa,  který je současně 
statutárním orgánem příspěvkové organizace,  

-  

d) u k l á d á :  
Mgr. Martině Bartákové, podat výše uvedenou žádost na MŠMT. 

 


