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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 27 

Dne: 10. ledna 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 10. 1. 2020. 
 

2020/27/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/27/3.1.1 RM rozhodla: 

vybrat ve výběrovém řízení na restaurátorské práce na soše Sternův kříž restaurátora Mgr. Martina Slováka, 

Ak. soch. a restaurátor, s nabídkovou cenou 170 000,- Kč.  
 

2020/27/3.1.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na restaurátorské práce na soše Sternův kříž s restaurátorem Mgr. Martinem 

Slovákem, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou, v celkové hodnotě 170 000,- Kč.  Práce dle smlouvy o 

dílo budou realizovány jen v případě, že město Židlochovice obdrží dotaci z Ministerstva kultury.  
 

2020/27/3.2.3 RM rozhodla: 
odložit projednání bodu 27/3.2 - Výběr restaurátora -  Nejsvětější Trojice do příští RM. 

 
2020/27/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na vyhledávací studii s názvem „Židlochovicko: možnosti revitalizace vodních ploch“ se 

společností ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická  314/19, 603 00 Brno, IČO: 63486466, v ceně: 318 800,- Kč 
bez DPH a termín provedení do 6 měsíců od uzavření smlouvy a podmínce 1 měsíce od projednání.   

 
2020/27/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 

Praha 9, IČ: 04084063, zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 10. 2019 společností Vegacom, a.s., se 
sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a opravy 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Jedná se o akci 16010-046934 
RVDSL1918_M_B_ZIDL19-ZIDL1HR_MET, na pozemku p.č. 6 na ulici Komenského v Židlochovicích, 

zapsaného na LV č.1 ve vlastnictví města Židlochovic, za jednorázovou úplatu 6 500,- Kč bez DPH. Skutečná 

poloha služebnosti je vyznačena v geometrickém plánu č. 1962-545/2019 ze dne 28. 11. 2019.  
 

2020/27/4.2 RM  rozhodla: 
přijmout nabídku od p. Lukáše Adámka na  nebytové prostory v  č. p. 52, ul. Komenského v Židlochovicích a 

uzavřít nájemní smlouvu s panem Lukášem Adámkem, bytem nám. Míru 155, 667 01  Židlochovice, IČO: 877 
38 562. Nájem je stanoven ve výši 300,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu bude uzavřena na dobu určitou od 17. 

1. 2020 do 31. 12. 2020.  

 
2020/27/4.3 RM rozhodla:  

1. Uzavřít smlouvu o bezúplatné výpůjčce od 1. 1. 2020 do 15. 1. 2020 s xx na nemovité věci – 
pozemky p. č. 1087 (jehož součástí je budova 516) a p. č. 1088.  

 

2. Uzavřít nájemní smlouvu od 15. 1. 2020 do 8. 2. 2020 s xx na nemovité věci – pozemky p. č. 1087 
(jehož součástí je budova 516) a p. č. 1088 za nájemné: 15.000,- Kč/měsíc.  

 
2020/27/5.1 RM stanovuje: 

s účinností od 1. 1. 2020 ředitelce Mateřské  školy Židlochovice, příspěvkové organizace Anně Engliš, DiS. 
plat dle platového výměru. 

 

2020/27/5.2 RM stanovuje: 
s účinností od 1. 1. 2020 řediteli Základní školy Židlochovice, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíru 

Soukopovi plat dle platového výměru. 
 

2020/27/5.3 RM stanovuje: 
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ředitelce Mateřské  školy Židlochovice, příspěvkové organizace Anně Engliš, DiS. odměnu z Rozvojového 

programu MŠMT, částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019. 

 
2020/27/6.1 RM schvaluje: 

dodatek č. 3 k pojistné smlouvě Allianz 400 042 208 pro pojištění odpovědnosti. 

 
2020/27/6.2.1 RM schvaluje: 

podání žádosti o zápis školní jídelny - výdejny (s nejvyšším povoleným počtem 800 stravovaných a místem 
poskytované školské služby na adrese Tyršova 161, 667 01 Židlochovice), jejíž činnost bude vykonávat 

příspěvková organizace Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, do rejstříku 

škol a školských zařízení, a to s účinností od 25. 1. 2020.  
 

2020/27/6.2.2 RM pověřuje: 
Mgr. Martinu Bartákovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 
 

2020/27/6.3 RM schvaluje: 

návštěvní řád areálu nádraží Židlochovice dle přílohy. 
 

2020/27/6.4 RM schvaluje: 
navýšením pracovního místa na Odboru sociálních věcí – a to 1 pracovní pozice (samostatný odborný 

referent, pracovník sociálně-právní ochrany dětí).  

 
RM vykonala: 

pochůzku na stavbu komunitního centra na ulici Legionářská, denního stacionáře na ulici Palackého, 
sociálních bytů na ulici Zámecká a k obytným kontejnerům na ulici Nádražní. 
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Židlochovice 10. 1. 2020 

 
 

 
 ..................................................................  

Ing. Jan Vitula  

starosta města 
 

 
 

 

 ..................................................................  
Mgr. Tomáš Šenkyřík  

místostarosta města 
 

 
 

 

 ..................................................................  
Mgr. Lenka Brázdová  

ověřovatelka zápisu 
 

 


