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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 22 

Dne: 16. října 2015 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 16. 10. 2015. 

 
22/2.1.1 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběru dodavatele „Projektová příprava akce - ZATEPLENÍ ZŠ KOMENSKÉHO 182, 
ŽIDLOCHOVICE“. Zhotovitel zajistí i stavební povolení. 

 
22/2.2.1 RM ukládá: 

projednat variantu řešení křižovatky ulice Komenského a propojky na Žerotínovo nábřeží ve variantách 2 a 3 

s Dopravním inspektorátem  policie ČR. 
 

22/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „PROVEDENÍ IG PRŮZKUMU SVAHU, MERUŇKOVÁ“ takto: 

1. pořadí – KOLEJKONZULT & servis, s.r.o., Křenová 35/131, 602 00 Brno (OPRD/16806/2015) 

2. pořadí – ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 (OPRD/16807/2015) 
 

22/3.1.2 RM ukládá:  
uzavřít smlouvu na akci „PROVEDENÍ IG PRŮZKUMU SVAHU, MERUŇKOVÁ“ s uchazečem, který se umístil 

jako první v pořadí. V případě, že tento uchazeč neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 
82 odst 4., zákona č. 137/2006 Sb. v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se 

umístil v pořadí jako druhý.  

 
RM bere na vědomí: 

informace ke stavu kotelny v objektu č. p. 232 (Robertova vila). 
 

22/3.3.1 RM schvaluje: 

uzavřít Smlouvu č. 15251884 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „ZAVEDENÍ INTELIGENTNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE“. 
 

22/4.1.1 RM doporučuje: 

ZM prodat pozemek p. č. KN 711/87 o výměře 217 m2 v k. ú. Židlochovice, xxxxxxxxxx za navrženou kupní 
cenu 100,- Kč/m2.  

Jedná se o pozemek za zahradou jejich domu směrem k protipovodňové ochranné zdi zezadu ul. Lidické. 
 

22/5.1.1 RM schvaluje: 
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje starostu 

podpisem tohoto dodatku. 

 
RM bere na vědomí: 

Zprávu o projektu „Zpracování koncepce rodinné politiky města Židlochovice a metodická pomoc obcím v SO 
ORP“. 

 

22/6.2.1 RM schvaluje: 
Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2016 až 2019. 

 
22/6.2.2 RM doporučuje: 

Zastupitelstvu města Židlochovice schválit Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na 
období 2016 až 2019 na listopadovém zasedání. 

 

22/6.3.1 RM schvaluje: 
předložený statut komise technické. 

 
22/6.3.2 RM rozhodla: 

zrušit členství v komisi technické na vlastní žádost Ing. Petru Jarošovi. 
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22/6.4.1 RM ukládá: 

ředitelce Základní školy Židlochovice zpracování a předložení finanční analýzy školy s termínem do 29. 10. 
2015 a v roce 2016 její zpracování a předkládání čtvrtletně, a to k 15. 4., 15. 7., 15. 10. 2016. 

 
22/6.4.2 RM ukládá: 

ředitelce Základní školy Židlochovice zpracování Koncepce rozvoje základní školy na období 2016 – 2018 

s termínem do 13. 11. 2015. 
 

RM vykonala: 
pochůzku na ZŠ Komenského. 

 


