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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 7 
Dne: 20. února 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 20.2.2015. 
 
7/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM ke schválení Strategii rozvoje města Židlochovice na léta 2015 - 2025. 
 
7/3.2.1 RM rozhodla: 
žádosti o povolení zbudování 2 parkovacích míst nad farským potokem nevyhovět. 
 
7/3.3.1 RM doporučuje: 
ZM přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemky zapsány na LV č. 60000: 

• 535/7, 7 m2,  ostatní plocha, ostatní komunikace, LV 60000, k.ú. Židlochovice 
• 1626, 318 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, LV 60000, k.ú. Židlochovice 

 
7/3.4.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na provedení stavebních prací na realizaci akce „Plochy před BD Masarykova 717 - 719“ 
takto: 
1. pořadí – STAMA s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav 
2. pořadí – AKZ Stavby spol. s r.o., Tikovická 576/23, 664 1100 Ořechov 
3. pořadí – Jaroslav Skúpý, Velké Němčice 329, 691 63 Velké Němčice 
4. pořadí – DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 
5. pořadí – Swietelsky stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno 
 
7/3.4.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu o provedení stavebních prací s uchazečem, který se umístil na prvním místě. 
 
RM bere na vědomí: 
zprávu o rozsahu a způsobu provádění údržby komunikací a veřejných prostranství města. 
 
7/3.6.1 RM rozhodla: 
uzavřít servisní smlouvu na kontroly a revize elektronické požární signalizace dle vyhl. 246/2001 Sb. pro 
provoz knihovny v objektu Nádražní 232, Židlochovice s firmou LUMI s.r.o. Vídeňská 104 c, 619 00 Brno. 
 
7/3.7.2 RM odkládá: 
projednání bodu č. 7/3.7 - Doplnění vybavení komunálních strojů města pro zimní údržbu do jednání rady 
města na podzim 2015. 
 
7/3.8.2 RM ukládá: 
zadat vypracování znaleckého posudku o  ceně stavby č. p. 338 a pozemku p. č. 519. 
 
7/4.1.1 RM rozhodla: 
vyhlásit záměr na propachtování pozemku p. č. 1577/138 v k. ú. Nosislav. 
 
7/4.2.1 RM rozhodla: 
pronajmout byt č. 5, typu 1+kk,  v domě č. p. 52, ulice Komenského v Židlochovicích. Nájemní smlouvu 
uzavřít s xxx na dobu určitou 1 rok od 1.3.2015 do 28.2.2016. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“. 
 
7/4.3.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje bytu č. 4, v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích za nejnižší kupní cenu 
1.400.000,- Kč. 
 
7/4.4.1 RM rozhodla: 
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pronajmout xxx byt č. 4 na Coufalíkově nám. 256, Židlochovice a to od 20.2.2015 na dobu určitou do 
31.5.2015. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené nájemného u nájemních vztahů k bytům 
v majetku města Židlochovice“.  
 
7/6.1.1 RM schvaluje: 
statut komise technické dle přílohy. 
 
7/6.1.2 RM jmenuje: 
místopředsedkyni komise technické Ing. Danu Wendscheovou Ph.D. 
 
RM bere na vědomí: 
zánik věcného práva předkupního z Kupní smlouvy  č. 142/08, uzavřené dne 15.2.2008 mezi městem 
Židlochovice a společností OUTULNÝ Cukrovar s.r.o. 
 
7/6.3.1 RM schvaluje: 
smlouvu o supervizi pro pracovnice Pečovatelské služby Židlochovice. 
 
7/6.4.1 RM jmenuje: 
s účinností ode dne 20. 2. 2015 do Komise životního prostředí místopředsedu Ing. Jiřího Zapadla. 
 
7/6.5.1 RM souhlasí: 
se zřízením pracovní pozice referent odboru dopravy – administrativní pracovník s nástupem k 01. 04. 2015. 
 
RM bere na vědomí: 
výpověď obce Moutnice z veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie. 
 
7/6.7.1 RM schvaluje: 
podání žádosti do Dotačního programu pro oblast prevence kriminality v roce 2015 z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. 
 
RM bere na vědomí: 
zprávu Ing. Jany Králové, ředitelky ZŠ Židlochovice, o technickému stavu budov ZŠ a o vývoji počtu žáků a 
kapacitních možnostech školy. 
 
7/8.1 RM rozhodla: 
zadat zpracování projektové žádosti do LXIV. výzvy OPŽP v oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání 
s odpady. 
 
7/8.2 RM rozhodla: 
podat žádost o dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady. 
 


