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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 20 
Dne: 18. září 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 18. 9. 2015. 
 
20/3.1.3 RM rozhodla: 
zrušit výběrové řízení „ZŠ TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA – ADMINISTRÁTOR VŘ“. 
 
20/4.1.1 RM rozhodla: 
nezveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 345/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Židlochovice na přiloženém 
geometrickém plánu č. 1586-100/20103 je tato část označena pod parcelním číslem p. č. 345/4. 

 
20/5.1.1 RM doporučuje: 
ZM prodloužit termín vrácení bezúročné půjčky  Fotbalovému klubu Židlochovice  ve výši 50 tis. Kč, do 
31.12.2015. 
 
20/5.2.1 RM schvaluje: 
úpravu platového výměru ředitelce ZŠ Tyršova 611, p.o. Ing. Králové dle přílohy s platností od 1. 9. 2015. 
 
20/5.3.1 RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu r. 2015. 
 
20/5.4.2 RM doporučuje: 
změnu podmínek pro přidělení úvěrů MFRB. 
 
20/5.4.3 RM doporučuje: 
ZM schválit přidělení úvěru z MFRB panu Milanu Švaříčkovi, nar. 1963, Masarykova 137, Židlochovice ve výši 
300 tis. Kč. 
 
20/5.5.1 RM ruší: 
své rozhodnutí č. 15/4.2.1 ze dne 19. 6. 2015. 
 
20/5.5.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní resp. pachtovní smlouvy na užívání  pozemků v areálu Robertovi  vily č. 236/14, č. 143/04, 
č. 153/09, č.129/15, č.128/15, č. 88/13, č. 140/13 a 129/14 k 30. 9. 2015. 
 
20/5.5.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvy o zemědělském pachtu na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 se současnými 
uživateli pozemků v areálu Robertovy vily, část p. č.  638 a p. č. 644 v k. ú. Židlochovice, kterým bude 
současná smlouva ukončena dohodou k 30. 9. 2015 tj.  s xxxxx. 
 
20/5.5.4 RM rozhodla: 
že v případě, že nebude uzavřena dohoda o ukončení současné smlouvy na nájem resp. pacht pozemků 
k 30. 9. 2015 u smluv č. 236/14, č. 143/04, č. 153/09, č.129/15, č.128/15, č. 88/13, č. 140/13 a 129/14,  
vypovědět konkrétní nájemní resp. pachtovní smlouvu s termínem ukončení 30. 9. 2016. 
 
20/6.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu 20/6.1 - Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů do příští RM. 
 
20/6.2.1 RM souhlasí: 
se zřízením 1 pracovní pozice referent (administrativní pracovník) na Odbor dopravy a 1 pracovní pozice 
referent (administrativní pracovník) - Odd. správních řízení v dopravě. 
 
RM vykonala: 
pochůzku na ul. Komenského. 
 


