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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 40a 

Dne: 28. srpna 2020 

 

2020/40a/4.1 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 393/18 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu pro obec a k. 
ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí 

pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800).  

 podílu v rozsahu 260/10672 na společných částech budovy č.p. 393 stojící na pozemku  391, 

 podílu v rozsahu 260/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podílu v rozsahu 260/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 1. 
zájemci xx, s kupní cenou 1 505 000,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných 

záměrem.  

 
2020/40a/6.1 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) 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 27. 8. 2020 (příloha č. 1 

materiálu), 

-  
b) jmenuje: 

- s účinností od 1. 9. 2020 Bc. et. Bc. Miloslava Plocka,  na pracovní místo ředitele Mateřské školy 
Židlochovice, příspěvkové organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 1 zápisu (příloha č. 2. 

materiálu), 

-  
c) schvaluje: 

- 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 novém řediteli příspěvkové organizace Bc. et. Bc. Miloslava Plocka,  který je současně 
statutárním orgánem příspěvkové organizace,  

-  

d) ukládá: 
Mgr. Martině Bartákové, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 
 

2020/40a/6.2 RM  stanovuje: 

s účinností od 1. 9. 2020 řediteli Mateřské  školy Židlochovice, příspěvkové organizace Bc. et Bc. Miloslavu 
Plockovi  plat dle platového výměru. 

 
 

 
 


