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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 23 

Dne: 25. října 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 25. 10. 2019. 
 

2019/23/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/23/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0183/2019 ze dne 23. 8. 2019 s názvem „Stavební úpravy a 

změna využití objektu Robertovy vily“ se společností  OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 
908/15, 641 00 Brno, IČO: 27743225, týkající se prodloužení termínu předání finální dokumentace o 2,5 

měsíce, tj. do 15. 1. 2020.  
 

2019/23/3.1 RM rozhodla: 

zrušit usnesení RM č. 2019/22/2.3, konané dne 4. 10 2019 z důvodu neaktuálnosti usnesení. Cena pozemků 
v proběhlé e-aukci přesáhla stanovenou maximální možnou kupní cenu. 

 
2019/23/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků Židlochovice“ s firmou Laboro ateliér s.r.o., IČ: 
03706940, se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň.  Termín dodání PD je 12 týdnů od podpisu smlouvy.  

 

2019/23/3.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lukáš Adámek, Náměstí Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 87738562, na 

provedení stavebních prací na akci „Stavební úpravy sokolovny v Židlochovicích“ v ceně dle nabídky: 
256.260,- Kč včetně DPH. Zakázka bude realizována v měsíci listopadu 2019. Před zahájením prací bude 

firmou vystavena zálohová faktura ve výši 50% z ceny zakázky. 

 
2019/23/3.4 RM vydává: 

Nařízení města Židlochovice č. 2/2019, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují 
úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků a místních komunikací. 
 

2019/23/3.5 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0239/2018 ze dne 27. 09. 2018 s názvem „ZIMNÍ ÚDRŽBA 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2018-2021 ČÁST B – ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – 
CHODNÍKY “ se společností SYNPRO, s.r.o., se sídlem Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČO: 29228298 

týkající se úpravy délek a soupisu upravovaných chodníků a jejich priorit (včetně grafické přílohy). Dále 

změny míst skládek posypového materiálu a úpravy ceny vlivem inflace.  
 

2019/23/4.1 RM rozhodla: 
ukončit pro nájemce bytu č. 4 na ul. Komenského 38 v Židlochovicích - nájemní vztah výpovědí z důvodu  

závažného porušení své povinnosti, s tří měsíční výpovědní lhůtou. 

 
2019/23/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající 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 přeložky distribuční soustavy u 

akce: „Židlochovice, přeložka NN, VAS“ přes pozemky p.č. 710/1 a 711/41 v k.ú. Židlochovice, zapsané na LV 
č. 1, za jednorázovou úplatu 2 155,- 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.  
 

RM bere na vědomí: 
ukončení nájemní smlouvy o nebytových prostorech (garáže) č. 0077/2009 dohodou s nájemkyní Ing. 

Eliškou Zoubkovou – Profikutil, IČ: 86993780, Komenského 57, 667 01 Židlochovice, ke dni 13. 10. 2019.    
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2019/23/4.4 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu se společností ERGIN CZ s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 01445499 na 
pozemek pč. 491, jehož součástí je stavba čp. 408 (objekt bývalé mototechny) s počátkem nájmu od 1. 11. 

2019 za měsíční nájemné ve výši 16 000 Kč bez DPH a se splatností od 1. 6. 2020 a dále smluvní pokutou ve 
výši 40 000 Kč za dřívější ukončení nájemní smlouvy (tj. před datem 31. 12. 2021).  

 

2019/23/4.5 RM rozhodla: 
ukončit s nájemcem bytu č.14 na ul. sídliště Družba č. 651 v Židlochovicích  - nájemní vztah vyplývající ze 

smlouvy č. 09/05 ze dne 25.2.2005  dohodou ke dni 31.10.2019.  
 

2019/23/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočet  pro r. 2020 a  střednědobý výhled pro roky 2021-2022 Základní školy Židlochovice, p.o. 
 

2019/23/5.1.2 RM schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2020 a  střednědobý výhled pro roky 2021-2022 Mateřské  školy Židlochovice, p.o. 

 
2019/23/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM schválit rozpočet se zapracovanými návrhy pro r. 2020  v rozsahu paragrafového znění (závazné 

ukazatele) a  schválit  střednědobý výhled pro roky 2020-2024. 
 

2019/23/5.2.2 RM doporučuje: 
ZM schválit závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1 750 tis. Kč, 200 tis. Kč 

na opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

 
2019/23/5.2.3 RM doporučuje: 

ZM svěřit RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2019 v  plném  rozsahu  dle ust. § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a uložit 
RM předkládat pololetně Zastupitelstvu města provedená rozpočtová opatření na vědomí. 

 

2019/23/5.3 RM rozhodla: 
odpustit xx nájem domu po dobu 3 měsíců, od září do listopadu 2019, z důvodu dočasné neobyvatelnosti 

domu. 
 

2019/23/5.4.1 RM rozhodla: 

schválit Smlouvu 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 Rajhradice.  
 

2019/23/5.4.2 RM rozhodla: 

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

 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 

 Domov Matky Rosy Rajhrad. 

 
2019/23/6.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Smlouvy o zajištění školení strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou policií 
Brno na dobu určitou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

2019/23/6.2.1 RM rozhodla: 
ukončit příkazní smlouvu č. 0034/2019 dohodou s panem Tomášem Dvořáčkem, Malhostovice 27, 666 03, 

IČO: 75325624 na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Komunitní centrum Židlochovice“ ke dni 31. 
10. 2019.  

 

2019/23/6.2.2 RM rozhodla: 
ukončit příkazní smlouvu č. 0042/2019 dohodou s panem Tomášem Dvořáčkem, Malhostovice 27, 666 03, 

IČO: 75325624 na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Budova denního stacionáře a sociální bydlení 
na ul. Palackého v Židlochovicích“ ke dni 31. 10. 2019. 

 
2019/23/6.2.3 RM rozhodla: 
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uzavřít příkazní smlouvu s firmou BOZP A STAVBY s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, 

IČO: 08467498, DIČ: CZ08467498, na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Komunitní centrum 
Židlochovice“ v ceně dle nabídky: 6.000,- Kč bez DPH za měsíční výkon od 1. 11. 2019. 

 
2019/23/6.2.4 RM rozhodla: 

uzavřít příkazní smlouvu s firmou BOZP A STAVBY s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, 

IČO: 08467498, DIČ: CZ08467498, na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Budova denního stacionáře 
a sociální bydlení na ul. Palackého v Židlochovicích“ v ceně dle nabídky: 6.000,- Kč bez DPH od 1. 11. 2019. 

 
2019/23/6.3 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace ze dne 22. 10. 

2019 (příloha č. 1 materiálu), 

-  
b) j m e n u j e  s účinností od 1. 11. 2019 Annu Engliš, DiS., na pracovní místo ředitelky Mateřské školy 

Židlochovice, příspěvkové organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 1 zápisu (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 mateřskou školu, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Židlochovice,  příspěvková organizace, 

která se týká zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace Anny Engliš, DiS.,  která je současně 
statutárním orgánem příspěvkové organizace,  

-  
d) u k l á d á  Mgr. Martině Bartákové, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského 

kraje, odbor školství. 

 
- 2019/23/6.4 RM stanovuje: 

- s účinností od 1. 11. 2019 ředitelce Mateřské  školy Židlochovice, příspěvkové organizace Anně 
Engliš, DiS. plat dle platového výměru. 

 


