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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 21 

Dne: 20. září 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 20. 9. 2019. 
 

2019/21/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/21/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno, IČO: 

25597710, zastoupenou jednatelem Radkem Kočkou, na provedení přístavby budovy denního stacionáře a 
sociálního bydlení na ulici Palackého v Židlochovicích v ceně víceprací dle změnových listů č. 1, 2a, 3, 4, 5 ve 

výši 729.680,74 Kč bez  DPH. Celková smluvní částka za provedení díla pak bude činit 26.181.464,93 Kč bez 
DPH. Předmětem uzavřeného dodatku je rovněž prodloužení termínu předání díla z 30. 4. 2020 na 31. 5. 

2020. 

 
2019/21/2.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na stavební část PD pro stavební povolení v rozsahu dle podkladové zprávy na stavbu 
„Psí útulek Židlochovice“ s firmou Srubyprojekt s.r.o.  IČ: 07862 768 se sídlem Na Větřáku 714, 679 06 

Jedovnice, za konečnou cenu 187 500,- Kč. 
 

2019/21/2.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na výkon inženýrské činnosti v rozsahu dle podkladové zprávy na stavbu „Psí útulek 
Židlochovice“ s Ing. Petrem Krečiříkem se sídlem Na Větřáku 714, 679 06 Jedovnice, za konečnou cenu 

175 500,- Kč. 
 

2019/21/2.3 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „KOMUNITNÍ CENTRUM – VYBAVENÍ INTERIÉRU“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení. 

 
2019/21/3.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí hodnocených nabídek na akci „KOMENSKÉHO 52, PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VE 

VNITROBLOKU - PD“ následně: 
1. pořadí – Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň 

2. pořadí – INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 
 

2019/21/3.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „KOMENSKÉHO 52, PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VE VNITROBLOKU - 

PD“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil první v pořadí. 

 
2019/21/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na provádění servisních prací na rozhledně “Akátová věž Výhon” se společností: 
AQUILLA Stránský s.r.o., Nad Sokolovnou 62, 664 07 Pozořice, IČO: 27688895. Smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce a cenou: 32 000,- Kč bez DPH/rok (cena za 2 servisní 

prohlídky).  
 

2019/21/3.3 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY NA par. č. 14 a 16 – II. ETAPA“ a ukládá 

realizovat výběrové řízení. 
 

2019/21/3.4.1 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 194/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 
Židlochovice a xx, s finanční náhradou 376.191,- Kč. 

 
2019/21/3.4.2 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 195/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx, s finanční náhradou 209.199,- Kč. 
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2019/21/3.4.3 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 186/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx, bez finanční náhrady. 
 

2019/21/3.4.4 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 177/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 
Židlochovice a xx, s finanční náhradou 213.631,- Kč. 

 
2019/21/3.4.5 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o zemědělském pachtu č. 8/16 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx, s finanční náhradou 44.143,- Kč. 
 

2019/21/3.4.6 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu o zemědělském pachtu č. 7/16 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx, s finanční náhradou 158.991,- Kč. 
 

2019/21/3.4.7 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 187/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 
Židlochovice a xx, s finanční náhradou 187.796,- Kč. 

 
2019/21/3.4.8 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 188/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx, s finanční náhradou 206.143,- Kč. 
 

2019/21/4.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu uzavřenou s panem xx, k bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou službou ke dni 30. 9. 

2019 dohodou. 
 

2019/21/4.2 RM rozhodla: 

neodpustit xx nájem v bytě sídl. Družba č. 651 po dobu 3 měsíců. 
 

2019/21/4.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor se spolkem: Junák – český skaut, středisko Hrozen 

Židlochovice, z.s., Komenského 314, 667 01 Židlochovice, IČ: 494 61 923. Jedná se o sklepní prostory (35 

m2) v ul. Nádražní 232, v Židlochovicích. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2019 
s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

 
2019/21/4.4 RM rozhodla: 

pronajmout paní xx byt č. 11 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 11. 2019 na dobu jednoho roku 

s možností automatického prodlužování. 
 

2019/21/4.5 RM rozhodla: 
pronajmout panu xx, byt č. 23 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 10. 2019 na dobu jednoho roku 

s možností automatického prodlužování. 
 

2019/21/5.1 RM schvaluje: 

poskytnutí daru 20 tis. Kč o.p.s. Post Bellum-Paměť národa za vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. Tříd ZŠ 
Židlochovice, Příběhy našich sousedů. 

 
2019/21/5.2 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2019. 

 
2019/21/5.3 RM rozhodla: 

poskytnout odměnu ředitelce základní školy  ve výši xx. 
  

2019/21/5.4 RM schvaluje: 
dodatek č. 3 pojistné smlouvy s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 400 042 206 a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 
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2019/21/5.5 RM rozhodla: 

uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 
Židlochovice pro rok 2019“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

1. Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. 

 
2019/21/6.1 RM schvaluje: 

změnu osoby stavbyvedoucího u stavby s názvem: „Stavba komunitního centra v Židlochovicích II.“ 

prováděná společností ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno, IČO: 00558010. Novým 
stavbyvedoucím je Tomáš Tschöpl. 

 
2019/21/6.2.1 RM schvaluje: 

umístění sídla spolku Archeopark CEZAVY z.s. na adrese Masarykova 100, 667 01 Židlochovice.  
 

2019/21/6.2.2 RM schvaluje: 

aby byla tato adresa zapsána do veřejného spolkového rejstříku tak, jak to vyžaduje zápis dle občanského 
zákoníku. 

 
2019/21/6.3 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 – Ing. Jan Vitula  – předseda, Ing. Petr Svoboda 

b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu – Mgr. Hana Poslíková 
c) dva  členové, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu 

a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní 

inspekcí – Bc. Magda Kuchařová, PhDr. Věra Štěpánová 
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy – 

Pavlína Urbánková 
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce – Mgr. Markéta Šustrová 

f) jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena - nerelevantní 

odborník s hlasem poradním – Mgr. Martina Bartáková - není členem komise  
 

 


