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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 13 
Dne: 22. května 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 22. 5. 2015. 
 
13/3.1.1 RM nesouhlasí: 
s pokácením 3 ks stromů borovic lesních, které rostou na veřejném prostranství před bytovým domem 
sídliště Družba 666 a 667, p.č. 1019/12. 
 
13/3.1.2 RM ukládá: 
provést zdravotní řez 3 ks stromů borovic a redukční řez 2 ks keřů tisu, které rostou před bytovým domem 
sídliště Družba 666 a 667, p.č. 1019/12. 
 
13/3.2.3 RM odkládá: 
projednání bodu č. 13/3.2 - REKONSTRUKCE BYTU COUFALÍKOVO NÁMĚSTÍ 347 do příští RM. 
 
13/4.1.1 RM rozhodla: 
prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 na Coufalíkově nám. 256 uzavřenou s xxxx, Coufalíkovo nám. 294, a 
to do 31.8.2015.  
 
13/4.2.1 RM rozhodla: 
zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126 Židlochovice, Fotbalovému klubu Židlochovice.  
 
13/4.2.2 RM rozhodla: 
schválit  vypůjčiteli umožnění  podnájmu části budovy s občerstvením.  Smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu 
určitou od 1.7.2015 do 30.6.2016. 
 
13/4.2.3 RM ukládá: 
OIMH připravit smlouvu o výpůjčce. 
 
13/5.1.1 RM  rozhodla:  
pronajmout část pozemku p. č. 638 o výměře 358 m2 v k. ú. Židlochovice xxxx za stanovenou nájemní cenu 
2 Kč/m2/rok, tzn. 716,- Kč/rok, na dobu neurčitou. 
 
13/5.1.2 RM  rozhodla: 
pronajmout část pozemku p. č. 638 o výměře 100 m2 v k. ú. Židlochovice xxxx za stanovenou nájemní cenu 
2 Kč/m2/rok, tzn. 200,- Kč/rok, na dobu neurčitou. 
 
Jedná se o části pozemku v areálu Robertovy vily. Pozemky budou využity pro pěstování zeleniny a ovoce 
pro svou vlastní potřebu. 
 
13/5.2.1 RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č.6 rozpočtu r.2015. 
 
13/6.1.1 RM schvaluje: 
uzavřít se svazkem obcí Region Židlochovicko Smlouvu o spolupráci při provozu RTIC. 
 
13/6.2.1 RM rozhodla: 
po provedeném výběrovém řízení a v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo 
veřejné zakázky „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice“, část B se společností 
 Asseco Solutions, a.s., IČ 64949541, se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4. 
 
13/6.3.1 RM schvaluje: 
zřízení samostatného Oddělení Projektového řízení a dotací spadající pod kancelář tajemníka pod vedením 
Ing. Jany Richterové. 
 
RM se seznámila: 
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s návrhy na studii lokality Coufalíovo náměstí a Strejcův sbor Ing. arch. Pavla Šimečka. 
 


