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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 25 

Dne: 4. prosince 2015 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 12. 2015. 

 
RM bere na vědomí: 

projektovou přípravu akce - ZATEPLENÍ ZŠ KOMENSKÉHO 182, ŽIDLOCHOVICE. 
 

25/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít  smlouvu  o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s Jihomoravským krajem, IČ: 70 88 83 

37 se sídlem Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno, v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a 

odstranění přípojky splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2809/4 zapsaném na LV č. 1401 pro obec a k.ú. 
Židlochovice za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování VB na nemovitém majetku 

Jihomoravského kraje, schváleno Radou Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, č. usnesení 3051/13/R 40. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
25/4.2.1 RM  rozhodla: 

propachtovat část pozemku p. č. PK 315/2 o výměře 550 m2 v k. ú. Židlochovice Boženě Sedlákové, trvalým 
pobytem Cukrovarská 792, 667 01 Židlochovice za stanovenou  cenu 0,50 Kč/m2/rok, tzn. 275,- Kč/rok, na 

dobu neurčitou. 
 

25/4.2.2 RM  rozhodla: 

propachtovat část pozemku p. č. PK 315/2 o výměře 550 m2 v k. ú. Židlochovice Pavlu Kubečkovi, trvalým 
pobytem Brněnská 745, 667 01 Židlochovice za stanovenou  cenu 0,50 Kč/m2/rok, tzn. 275,- Kč/rok, na dobu 

neurčitou. 
 

Jedná se o části pozemku p. č. PK 315/2 ve špici u Cézavy u křižovatky na Blučinu. 

 
25/5.1.1 RM schvaluje: 

program akcí Komise sportu a mládeže v roce 2016 s rozpočtem do 50 tis. Kč. 
 

25/5.2.1 RM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 17  rozpočtu  r. 2015. 
 

25/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  rozpočtové opatření č. 18  rozpočtu  r. 2015. 

 
25/5.4.1 RM  rozhodla: 

poskytnout odměnu ředitelce MŠ Židlochovice, sídl. Družba 673,  p. o. dle přílohy. 

  
25/6.1.1 RM  schvaluje: 

Směrnici č. 1 - Dlouhodobý majetek a inventarizace. 
 

25/6.1.2 RM schvaluje: 

Směrnici č. 2 - Oběh účetních dokladů 
 

25/6.2.1 RM ukládá: 
ředitelce základní školy doplnit k položce DPČ - nepedagogický pracovník, zda se jedná o měsíční mzdu 

vedoucího ekonomického úseku a k položce DPP – nepedagogičtí pracovníci doplnit, zda se jedná o 
vyplacenou mzdu za zpracování  účetnictví a mezd  pouze pro základní školu nebo zda se jedná o mzdu za 

zpracování účetnictví a mezd i pro MŠ Židlochovice.  

  
25/6.3.1 RM doporučuje: 

ZM ke schválení Koncepci rodinné politiky pro město Židlochovice na léta 2016 – 2021. 
 

25/6.4.3 RM odkládá: 
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projednání bodu 25/6.4 - Veřejné zakázky – Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek, Směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do příští RM. 

 
25/6.5.1 RM doporučuje: 

ZM schválit plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice (s možností operativní změny termínů): 
12.       27. 01. 2016 

13.       24. 02. 2016 

14.       30. 03. 2016 
15.       11. 05. 2016 

16.       29. 06. 2016 
17.       07. 09. 2016 

18.       05. 10. 2016 

19.       16. 11. 2016 
20.       14. 12. 2016  

 
25/6.6.2 RM odkládá: 

projednání bodu 25/6.6 - Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty do příští RM. 
 

25/6.7.1 RM souhlasí: 

se zřízením 1 pracovní pozice – bezpečnostní pracovník, doručovatel poštovní služby,  k datu 1. 1. 2016. 
 


