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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 5 
Dne: 23. ledna 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 23. 1. 2015. 
 
5/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, a.s. F. 
A. Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - 
kabelového vedení NN k novému RD na Alšově ulici, přes pozemek p. č. 841 KN v k. ú. Židlochovice 
zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 
vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 11 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna po vyhotovení 
geometrického plánu. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 
5/4.2.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 117/75 o výměře cca 15 m2 v k. ú Židlochovice, v rozsahu před 
p. č. 177 ulice Malinovského.  
 
5/4.3.1 RM rozhodla: 
pronajmout části pozemku p. č. 719/1 o výměře 3 x 15 m2 v k. ú. Židlochovice: 

• xxxxxxxxxxxx 
• xxxxxxxxxxxxxxxx 
• xxxxxxxxxxxx 

za stanovenou nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. každý 30,- Kč/rok, na dobu neurčitou. 
 
5/4.3.2 RM rozhodla: 
pronajmout část pozemku p. č. KN 719/1 v k. ú Židlochovice v příloze označené číslem 6  o výměře 15 m2 
xxxxxxxxxxxxxx za stanovenou nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn.  30,- Kč/rok, na dobu neurčitou. 
 
5/4.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, na umístění a provozování zařízení plynovodní soustavy – prodloužení STL 
plynovodu a plynovodních přípojek k bytovému domu v Komenského ulici v Židlochovicích, na pozemcích p.č. 
KN 346 a 348 v k.ú. Židlochovice zapsaných na LV č. 1 za jednorázovou úplatu 2000,- Kč bez DPH. 
 
RM bere na vědomí: 
sdělení Mgr. Libora Čermáka o rozhodnutí vzdát se pracovního místa vedoucího zaměstnance – vedoucího 
odboru dopravy ke dni 28. 02. 2015 a současně jeho převedení na pracovní pozici samostatný referent 
odboru dopravy (úředník) ke dni 01. 03. 2015. 
 
RM na vědomí: 
že od 01. 03. 2015 do ukončení výběrového řízení bude vedením odboru dopravy pověřena Ing. Dagmar 
Kratochvílová. 
 
5/6.2.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Bratčice, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném 
obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 
37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
5/6.3.1 RM schvaluje: 
statut Komise životního prostředí. 
 
5/6.3.2 RM jmenuje: 
s účinností ode dne 23. 1. 2015 do Komise životního prostředí nové členy – Ing. Milana Komendu,  
Ing. Jakuba Kratochvíla a Libora Kafku. 
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5/6.4.1 RM schvaluje: 
statut Komise ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality. 
 
5/6.4.2 RM jmenuje: 
s účinností ode dne 23. 1. 2015: 
do Komise ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality místopředsedu Milana Šebka. 
 
5/6.4.3 RM schvaluje: 
plán činnosti komise ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality na období 2014 - 2018. 
 
5/6.5.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s městysem Medlov, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu 
svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 
32 odst. 1, § 37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
5/6.6.1 RM schvaluje: 
zřízení nového pracovního místa úředník odboru sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí – náhradní 
rodinná péče. 
 
RM bere na vědomí: 
informaci Ing. Jaroslava Klímy, výkonného ředitele firmy Outulný, o současném stavu dostavby II. etapy 
v lokalitě cukrovar. 
 


