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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 8 
Dne: 13. března 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 13.3.2015. 
 
8/2.1.1 RM schvaluje: 
text Smlouvy č. 14200393 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „MŠ Brněnská 705 – zateplení objektu“ 
včetně přílohy č. 3.  
 
8/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít Smlouvu č. 14200393 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „MŠ Brněnská 705 – zateplení objektu“  
 
8/3.1.1 RM ukládá: 
jednat s vlastníky pozemků p. č. PK 4788/6 a p. č. 217 o prodeji pozemků pro výstavbu autobusové 
zastávky. 
 
RM bere na vědomí: 
zprávu o stavu domů a bytů v majetku města. 
 
8/3.2.1 RM ukládá: 

1. Vypsat výběrové řízení na rekonstrukci volného bytu v domě Coufalíkovo nám 347 
2. Připravit opravu volného bytu v domě Coufalíkovo nám. 256 
3. Prověřit po právní stránce závazek prodeje bytů v nájemních smlouvách v domě Havlíčkova 393 
4. Zajistit znalecký posudek na tržní cenu nájemních bytů Sídliště Družba 651, 652 
5. Jednat s nájemníky bytů určených k prodeji o jejich zájmu o odkoupení nebo přestěhování.  

 
8/3.3.1 RM doporučuje: 
zrušit rozhodnutí ZM Židlochovice č. 24/7.1 ze dne 6. 11. 2013.  
 
8/3.3.2 RM doporučuje: 
ZM koupit pozemek p. č. KN 2283/2 o výměře 11 m2  v k. ú. Židlochovice, za kupní cenu 2 000,- Kč od 
Povodí Moravy s. p.  
Jedná se o pozemek pod cyklostezkou.  
 
8/3.4.1RM rozhodla: 
z důvodu současného omezení provozu z důvodu uzavírek v okolních obcích posunout měření dopravní 
situace na křižovatce u mostu na podzim 2015.  
 
8/3.5.1 RM rozhodla: 
zadat zpracování projektové dokumentace pro řešení městských ploch u zámku sdružení projektantů 
MONOBLOK, Ing. Arch. Barbora Jenčková, Durďákova 49, 613 00 Brno. 
 
8/3.6.1 RM rozhodla: 
zadat zpracování koncepční studie řešení prostoru v okolí radnice těmto uchazečům:  

1. Ing. Arch. Pavel Jura, Dlouhé Hony 28, 621 00 Brno  
2. ArchDesign s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
3. MONOBLOK, Ing. Arch. Barbora Jenčková, Durďákova 49, 613 00 Brno 
4. OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Erbenova 22, 602 00  Brno 

 
8/3.7.1 RM rozhodla: 
zadat zpracování koncepční studie Coufalíkova náměstí a ulice Strejcův sbor těmto projektantům:  

1. ArchDesign s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
2. Ing. Arch. Pavel Jura, Dlouhé Hony 28, 621 00 Brno 
3. Ing. Arch. Pavel Šimeček Jandáskova 63, 621 00 Brno 
4. 8/5.1.1 RM schvaluje. 
5. přijetí rozpočtového opatření č. 1  rozpočtu  r. 2015. 
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8/5.2.1 RM neschvaluje: 
panu Sikorskemu možnost zaplatit dluh na nájemném za koupaliště ve splátkách. 
 
8/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM schválit Přílohu k vyhl. č.1/2012 ve znění vyhl. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu v Židlochovicích pro rok 2015.  
Výše poplatku zůstává nezměněna. 
 
8/5.4.1 RM schvaluje: 
ceník barevné inzerce pro potřeby židlochovického Zpravodaje s účinností od 13. března 2015. 
  
8/5.4.2 RM schvaluje: 
navýšení  nákladu periodika „Město Židlochovice Zpravodaj“  o 50 ks výtisků , tj. na 1.850 ks. 
 
8/6.1.1 RM schvaluje: 
zapůjčení nákladního vozidla PRAGA V3S táborové skupině Rendy při SDH Židlochovice pro letní dětský 
tábor. 
 
8/6.2.1 RM jmenuje: 
jako dalšího člena komise technické ing. Dominika Adlera. 
 
8/6.3.1 RM schvaluje: 
Statut zpravodaje „Město Židlochovice ZPRAVODAJ“ s  účinností od 13.3.2015 
 
8/6.4.1 RM schvaluje: 
pořádání letního festivalu Meruňkobraní a uvolnění finančních prostředků města dle předloženého rozpočtu. 
 
8/6.5.1 RM schvaluje: 
Statut pro hlášení městského rozhlasu a ukládá MKS, aby jej zveřejnilo na webových stránkách města. 
 
8/6.6.1 RM pověřuje: 
starostu města podpisem smlouvy s firmou as4u za účelem přechodu na jiný redakční systém a nákupu 
modulu pro zveřejňování smluv města v hodnotě 12.100,- Kč  
  
RM bere na vědomí: 
zprávu o rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnavatelem. 
 
8/6.8.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Blučina, 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. 
 
8/8.1.1 RM bere na vědomí: 
návrh JUDr. Ivo Remundy na stanovení nové ulice v Židlochovicích s názvem Vlky a předkládá tento návrh 
na jednání ZM k diskusi. 
 
RM bere na vědomí: 
dopis JUDr. Holzerové ke způsobu provádění a užívání stavby rodinného domu na p.č. 548/131 v k.ú. 
Židlochovice. 
 
8/8.2 RM doporučuje ZM, aby rozhodlo odkoupit od xxxxxxxxxxx pozemek p. č. 519, jehož součástí je stavba 
č. p. 338, zapsaný na LV č. 313 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, za cenu 260.000,- Kč. 
Veškeré náklady s odkoupením spojené uhradí město. 
 


