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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 37 

Dne: 24. června 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 24. 6. 2020. 
 

2020/37/3.1 RM doporučuje: 
ZM koupit pozemky p. č. 1163/11 a 1163/23 zapsané na LV č. 1610 pro k. ú. a obec Židlochovice, od xx, za 

stanovenou kupní cenu 60.600,- Kč. 
Jedná se o pozemky mezi řekou Svratkou a komunikací II/416.  

 

2020/37/3.2 RM doporučuje: 
projednat a vydat dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon) Územní plán Židlochovice jako opatření obecné povahy č.j.  x /2020. 
 

2020/37/3.3 RM rozhodla:  

schválit Návrh na zahájení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro realizace stavby 
„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“. 

 
2020/37/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 0020/2020 se společností: Atelier FONTES, s.r.o., Křídlovická 
314/19, 603 00 Brno, IČO: 63486466, týkající se prodloužení termínu provedení díla (a všech dílčích 

termínů) o 3 měsíce. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.   

 
2020/37/4.1 RM uděluje: 

souhlas s napojením městského pozemku p. č. 1891/1, k. ú. Židlochovice, ke stávající polní cestě pro 
dopravní napojení plánovaného areálu Archeoparku Cezavy.  

 

2020/37/4.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 0019/2020 s xx, týkající se prodloužení doby nájmu rodinného 

domu Masarykova  516 do 31. 8. 2020. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.   
 

2020/37/5.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2020. 
 

2020/37/5.2 RM schvaluje: 
navrhované znění Sazebníku úhrad, jako nedílné součásti Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., s platností a účinností od 24. 6. 2020. 
 

2020/37/5.3 RM schvaluje: 

přijetí dotace a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 
Podpora mezigeneračních vztahů. 

 
2020/37/5.4 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 2020“ s obcí Unkovice a Přísnotice. 

 
2020/37/6.1 RM schvaluje: 

zřízení pracovních pozic dle návrhu. 
 

RM bere na vědomí: 

rezignaci ředitelky Mateřské školy Židlochovice. 
 

2020/37/6.2 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 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění 

pozdějších předpisů,  



Město Židlochovice 
 

2 

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. 9. 2020. 
2. p o v ě ř u j e  starostu města 

-  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. 

 
 


