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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 68 

Dne: 7. ledna 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 7. 1. 2022. 
 

2022/68/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/68/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 38, na ulici Komenského s účinností od 1. 4. 2022. Výše 

nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města 
Židlochovice,, na 78,-Kč za m2. 

 
2022/68/4.1.2 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu č. 4/16 ze dne 20. 1. 2016 o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 347, Coufalíkovo náměstí 

v Židlochovicích, a to dohodou ke dni 31. 3. 2022. 
 

2022/68/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 115, na ulici Masarykova v Židlochovicích s účinností od 1. 

2. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům 
v majetku města Židlochovice,, na 78,-Kč za m2. 

 

2022/68/4.2.2 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu č. 5/07 ze dne 18. 1. 2007 o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 347, Coufalíkovo náměstí 

v Židlochovicích, a to dohodou ke dni 31. 1. 2022. 
 

2022/68/5.1 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 2022“. 

 
2022/68/5.2 RM schvaluje: 

výši příspěvku na ŠJ za 7-11/2021 ve výši 390 497,- Kč. 

 
2022/68/5.3 RM stanovuje: 

s účinností od 1. 1. 2022 řediteli Základní školy Židlochovice, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíru 
Soukopovi plat dle platového výměru. 

 
2022/68/5.4 RM stanovuje: 

s účinností od 1. 1. 2022 řediteli Mateřské školy Židlochovice, okres – Brno – venkov, příspěvkové organizace 

Mgr. Vladimíru Soukopovi plat dle platového výměru. 
 

2022/68/5.5 RM schvaluje: 
řediteli  Základní  školy Židlochovice, Mgr. Vladimíru Soukopovi odměnu dle návrhu. 

 

2022/68/6.1 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb na rok 2022 se společností KOUKAL LEGAL, advokátní 

kancelář s.r.o., IČO 10800387, se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, zastoupenou JUDr. Pavlem Koukalem. 
 


