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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 19 

Dne: 23. srpna 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 23. 8. 2019. 
 

2019/19/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/19/2.1.1 RM rozhodla: 

zrušit usnesení č. 2019/17/3.3 RM.  
 

2019/19/2.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
projektu „Stavební úpravy a změna využití objektu Robertovy vily“ se společností  OpenArch – projektování 

staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno, IČO: 27743225, za cenu 1 150 000,- Kč bez DPH, 

s termínem předání celého díla do 16. 11. 2019.   
   

2019/19/3.1 RM schvaluje: 
odstoupení od poskytnuté dotace na akci s názvem „OPRAVA LÁVKY PRO CYKLISTY PŘES ŘEKU SVRATKU V 

ŽIDLOCHOVICÍCH“, ISPROFOND 5628210004. 
 

2019/19/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností Ing. František Dujka, Šošůvka 77, 679 13 Sloup, IČO: 65778766, na 
realizaci zateplení bytového domu Zámecká 234 včetně souvisejících prací v ceně dle nabídky: 187.497,- Kč 

bez DPH a termínem provedení do 31. 10. 2019. 
 

2019/19/3.3 RM rozhodla: 

smlouvu o dílo na dodávku nové vybavené skříně pro radar RAMER 10P se společností RAMET a.s., Letecká 
1110, 686 04 Kunovice, IČO: 25638891, ve výši 218 277,- Kč bez DPH a termínem dodání v listopadu 2019.  

     
2019/19/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 148/2014 s Ing. Pavlem Pospíšilem, Podolí 140, 664 03 Brno, 

IČO: 47946156, na servisní práce na rozhledně. Smlouva bude ukončena ke dni podpisu dohody. 
 

2019/19/3.5 RM rozhodla: 
uzavřít darovací smlouvu se Základní školou T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov,  Havlíčkova 452, 664 

61 Rajhrad, jejíž předmětem je chovné zvířectvo.  
     

2019/19/3.6 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0030/2019 se společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 
602 00 Brno, IČO: 46347526, týkající se úpravy termínů realizace díla a fakturačních podmínek.  

  
2019/19/3.7.1 RM rozhodla: 

o pořadí hodnocených nabídek na akci „LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY ŽIDLOCHOVICE“ následně: 

1. pořadí – LESPROJEKT BRNO a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno 
2. pořadí – LHPROJEKT a.s., Čichnova 386, 624 00 Brno 

 
2019/19/3.7.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY ŽIDLOCHOVICE“ 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. 

 
2019/19/3.8 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0152/2019 s firmou GETEC spol. s r.o., Nádražní 85, 691 72 

Klobouky u Brna, IČO: 46979123, zastoupenou jednatelem Ing. Antonínem Kováříkem na provedení 
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rekonstrukce tepelného zdroje pro objekt základní školy na ulici Komenského č.p. 182 v ceně méněprací: 

18.500,- Kč bez  DPH. Celková smluvní částka za dílo bude činit 564.871,- Kč bez DPH. 
 

2019/19/3.9 RM rozhodla: 
odpovědět na nabídku koupě pozemku č. 557/3, k. ú. Židlochovice a odkoupit celý pozemek p. č. 557/3 od 

majitelů: xx za celkovou cenu: 4 297 320,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.  

   
RM bere na vědomí: 

ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 0252/2018 s panem xx ke dni 7. 8. 2019. 
  

2019/19/4.2.1 RM rozhodla: 

přijmout nabídku společnosti ERGIN CZ s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 01445499, na využití 
nebytových prostor objektu čp. 408 jako provozovnu rychlého občerstvení a uzavřít smlouvu pronájmu 

těchto prostor v ceně 16 000,- Kč/měsíc. Ostatní smluvní podmínky projednat dohodou se zájemcem 
(pronájem od 15. 10. 2019).  

 
2019/19/4.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor s Ing. Eliškou Zoubkovou – ProfiKutil, Komenského 57, 667 

01 Židlochovice, IČO: 86993780, s cenou 1 680,- Kč/měsíc/celý prostor od 1. 9. 2019 do 13. 10. 2019.  
 

2019/19/5.1 RM doporučuje: 
ZM schválit přidělení účelové dotace na opravu fasády xx ve výši 50 000,- Kč. 

 

2019/19/5.2 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2019. 

 
2019/19/5.3 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 Bratčice. 

 
2019/19/6.1 RM vydává: 

s účinností od 23. 8. 2019 Jednací řád Rady města Židlochovice. 
 

2019/19/6.2.1 RM doporučuje: 

ZM, aby  
1. rozhodlo, že společně s fondem s názvem ARCHEONET, nadační fond, IČO 08198250, se sídlem 

Komínská 1225/30, Bystrc, 635 00 Brno a Spolkem pro povznesení  kultury  a  vzdělanosti, IČO 
04988302, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice zakládá spolek s názvem Archeopark 

CEZAVY z.s., se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice a  

2. schválilo Zakladatelskou smlouvu a Stanovy spolku Archeopark CEZAVY z.s. 
 

2019/19/6.3 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 184/2014 se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., 

v likvidaci, Benešova čp. 425, 664 42 Brno, IČO: 41539656, o ukončení závazků ze smlouvy o dílo ke dni 30. 
8. 2019.  

     

2019/19/6.4 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, 
bere na vědomí zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace ze dne 14. 8. 2019 (příloha č. 1 
materiálu) a rozhodla  nejmenovat ředitele Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace. 

 
2019/19/6.5 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   konkurs na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice 

s předpokládaným nástupem 1. 11. 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. 
 

2019/19/6.6 RM pověřuje: 
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Annu Engliš řízením 

Mateřské školy Židlochovice, sídl. Družba  673, a to na dobu určitou,  od 1. 9. 2019  do doby  jmenování 
ředitele vzešlého z řádného konkurzního řízení. 

 


