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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 46 

Dne: 20. listopadu 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 20. 11. 2020. 
 

2020/46/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/46/3.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo přijmout od xx, darem do svého vlastnictví pozemek p. č. 2728/28 zapsaný v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2507. 
Jedná se o lesní pozemek v Pastviskách. 

 
2020/46/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem úpravy distribuční soustavy u 
akce: „Židlochovice, úprava NN, Muse“ přes pozemek p.č. 1402 v k.ú. Židlochovice zapsaný na LV č. 1 za 

jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech města 
Židlochovice 12.750,- 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: 
neprodloužení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru č. 0248/2019 ze dne 11. 10. 2019, uzavřené s xx. 

Smlouva skončila ke dni 11. 11. 2020.  
 

2020/46/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o nájmu maringotky s nájemcem xx a to na dobu určitou, od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021, 
s nájemným ve výši 500,- Kč měsíčně.  

 
2020/46/4.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o nájmu karavanu umístěného na parc. č. KN 1174/6 v k. ú. Židlochovice s xx, na dobu 

určitou od 23. 11. 2020 do 28. 2. 2021 s nájemným 300,- Kč měsíčně. 
 

2020/46/4.4 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce objektu č. p. 57 na ul. Komenského v Židlochovicích se zástupcem amatérské 

hudební, od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.   
 

2020/46/4.5 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce kluboven Komunitního centra od 27. 11. 2020 do 31. 12. 2020 se společností 
ZDRAVOMEDICA s.r.o.  

 
2020/46/4.6 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy č. 0256/2020 o nájmu domu Komenského 408 s paní Růženou 

Kvapilovou, Pasohlávky 208, 691 22 Pasohlávky, IČO: 65371381, o snížení ceny nájmu za půdní prostor (o 
velikosti 46 m2) na 200,- Kč/m2/rok od 1. 12. 2020. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny.  

 
2020/46/5.1 RM schvaluje: 

úplatu za předškolní vzdělávání ve výši  600,- Kč měsíčně pro školní rok 2020/2021. 
 

2020/46/5.2 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 10  rozpočtu  r. 2020. 
 

2020/46/5.3 RM doporučuje: 
ZM Židlochovice vyhlásit „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb 

občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021“. 
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2020/46/6.1 RM schvaluje: 

„Memorandum o spolupráci“ mezi Městem Židlochovice a Místní akční skupinou Podbrněnsko. 
 

2020/46/6.2 RM schvaluje: 
„Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2021“ a doporučuje ZM Židlochovice ke schválení.  

 

RM byla seznámena: 
s postupem projektu Chytré Líchy. 

 
2020/46/8 RM uděluje: 

Spolku Židlochovický Otakárek, z.s. souhlas s realizací projektu „Komunitní sad“ na p.č.  2417/1 ve vlastnictví 

města Židlochovice. 
 


