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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 26 

Dne: 18. prosince 2015 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 18. 12. 2015. 

 
26/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

26/2.1.1 RM ukládá: 
vyzvat k podání nabídek na provedení odborného posouzení stavu všech opěrných zdí na ulici Komenského 

v úseku od křižovatky s Coufalíkovým náměstím po hřbitov. 

 
26/2.2.2 RM rozhodla: 

jednat  se společností Arch. Design, s.r.o., o ceně za zajištění autorského dozoru  projektanta pro stavbu „ 
ZŠ Tyršova – přístavba“. 

 

26/3.1.1 RM rozhodla: 
vypovědět nájemní smlouvu č. 150/2011 ze dne 30.9.2011 s firmou Alfa Com ,s.r.o. Brno.  

 
26/3.1.2 RM rozhodla: 

vypsat poptávku na výběrové řízení pro správce kotelen a vyúčtování tepla a teplé vody. 
 

26/3.2.1 RM nesouhlasí: 

s pokácením stromů bříz, které rostou v háji nad hřbitovem na p. č. 313. 
 

26/3.2.2 RM ukládá: 
provést zdravotní a redukční řez stromů bříz, které rostou v háji nad hřbitovem na p. č. 313 ve vzdálenosti 

do 3 m od vlastnické hranice pozemků s  p. č. 2344/25. 

 
RM bere na vědomí: 

zprávu o PROVEDENÍ IG PRŮZKUMU SVAHU, MERUŇKOVÁ. 
 

26/4.1.1 RM rozhodla:  

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1, v domě č. p. 347, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích s xxx. 
Smlouvu uzavřít na dobu neurčitou od 1.3.2016. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro stanovení 

nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,,. 
 

26/4.1.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 97/06  na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. 

v Židlochovicích, která byla uzavřena s xxxxxxx  dohodou ke dni 29.2.2016. 

 
26/4.1.3 RM rozhodla: 

zveřejnit záměr prodeje bytu č. 8 v přízemí domu č.p. 358  na  Coufalíkově náměstí v Židlochovicích  o  vel. 
2+1 za částku minimálně 1 400 000,- Kč. 

 

26/4.2.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. 52 na ul. Komenského v Židlochovicích.  

 
26/4.3.1 RM rozhodla: 

pronajmout část současné kotelny v budově č. p. 367 na Sídl. Družba v Židlochovicích SVBJ domů č. p. 651 – 
652 za cenu 500,- Kč m2/ rok. Smlouvu uzavřít na dobu určitou 15 roků po předložení projektové 

dokumentace kotelny.  

 
26/5.1.1 RM neschvaluje: 

příspěvek na babybox v Břeclavi. 
 

26/6.1.1 RM schvaluje: 
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Provozní řád Žerotínských farmářských trhů v Židlochovicích s Organizačním řádem Žerotínských farmářských 

trhů - příloha č. 1 a Formulář k registraci prodejců. 

 
26/6.2.1 RM rozhodla: 

schválit pro rok 2016: 
1) Dohody o pracovní činnosti - viz tabulka 

2) Dohody o provedení práce - viz tabulka 

 
RM bere na vědomí: 

schválenou strukturu - funkční místa a stav personálního obsazení Městského úřadu Židlochovice k datu 1. 
12. 2015. 

 

26/6.4.1 RM souhlasí: 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty s Českou Poštou a.s., a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy (včetně příloh). 
 

26/6.5.3 RM odkládá: 
projednání bodu 26/6.5 - Veřejné zakázky – Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek, Směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do příští RM. 

 
26/6.6.1 RM jmenuje: 

vedoucího odboru informatiky Josefa Nováka ke dni 1. 1. 2016. 
 


