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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 21 
Dne: 2. října 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 2. 10. 2015. 
 
21/3.1.1 RM souhlasí: 
s přípravou projektů do V. výzvy OPŽP.  

 
RM bere na vědomí: 
stav projednávání změny č. VII ÚPM Židlochovice. 
 
21/4.1.1 RM rozhodla: 
zrušit následující vypsané záměry: 

1. Záměr prodeje budovy s pozemkem - budova č. p. 52 na ulici Komenského  v Židlochovicích, 
pozemek p. č. 359/1 v k. ú. Židlochovice. 
Záměr byl vyvěšen od 14. 8. 2012 do 30. 8. 2012. 
 

2. Záměr prodeje pozemků část p. č.648/1, část p. č. 648/2, část p. č. 652/1, část p. č. 652/2 , p. 
č.652/3, p. č. 652/4, p. č. 652/5 o celkové výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Židlochovice, ulice Zámecká. 
Záměr byl vyvěšen 10. 10. 2011 a sejmut 27. 10. 2011. 

 
21/4.2.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xxxxxxx, byt č. 7 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 11. 2015 na dobu jednoho roku 
s možností automatického prodlužování. 

 
21/5.1.1 RM schvaluje: 
příspěvek ve výši 24 000,- Kč na poskytování rané péče v Židlochovicích v roce 2015. 

 
21/5.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu r. 2015. 
 
RM bere na vědomí: 
zprávu o projednávání schvalování sítě soc. služeb a jejich spolufinancování za ORP Židlochovice. 
 
21/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM Židlochovice schválit navrženou minimální síť sociálních služeb a jejich spolufinancování pro rok 2016. 
 
21/6.1.1 RM schvaluje: 
Směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů s účinností od 2. 10. 2015. 

 
21/6.2.1 RM rozhodla: 
ukončit členství v Komisi sportu a mládeže Otakaru Nosovi, Janu Tesařovi, PhDr. et Mgr. Stanislavu Rubášovi 
a Vladimíru Konečnému. 
 
21/6.3.1 RM doporučuje: 
ZM schválit změny Statutu MFRB města Židlochovice: 

1. Max. hranice úvěru 400 000,- Kč 
2. Výše úroků 5 % ročně 
3. Zrušit podmínku, aby žadatelem byla osoba nepodnikající ve stavebnictví 

 
21/6.4.1 RM jmenuje: 
vedoucí odboru dopravy Ing. Dagmar Kratochvílovou ke dni 02. 10. 2015. 
 
RM bere na vědomí: 
cenu za opravu fasády přístavku u MŠ na sídlišti. 
 



Město Židlochovice 
 

2

RM bere na vědomí: 
havarijní stav kotlů na ZUŠ Židlochovice. 
 
RM bere na vědomí: 
zájem Restaurace U nádraží Hrušovany u Brna o pronájem areálu Oáza. 
 
RM bere na vědomí: 
plánované setkání židlochovických podnikatelů 21. 10. 2015.  
 
RM bere na vědomí: 
informaci o přípravě žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ Tyršova 182. 
 
RM bere na vědomí 
informaci o zveřejnění Oznámení předběžných informací k výběrovému řízení „Město Židlochovice – Základní 
škola Tyršova – přístavba“ ve Věstníku veřejných zakázek. 
 
 


