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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 28 

Dne: 29. ledna 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 29. 1. 2016. 

 
28/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

28/2.1.1 RM rozhodla: 
dále připravovat k realizaci volný prostor parku vedle zámecké zdi dle studie ing. arch. Jury. 

 

28/2.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na zajištění autorského dozoru  projektanta pro stavbu „ ZŠ Tyršova – přístavba“  se 

společností Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno dle nabídky z 18. 1. 2016.  
 

28/3.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít SoD s firmou Svítil Plus s.r.o. na akci Oprava odvodnění krajnice na par. č. 653 v částce 166 385,23 
Kč bez DPH. 

 
28/3.2.1 RM rozhodla: 

o zahájení přípravy k demolici uvedeného objektu s výhledem využití vzniklé volné plochy na parkovací stání. 
 

28/3.3.5 RM  ukládá: 

připravit projekt rekonstrukce chodníku a zábradlí podél farské zdi. 
 

28/3.4.1 RM rozhodla: 
požádat o dotaci na opravu kulturních památek z programu „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím ORP“ na dokončení opravy fasády hlavního objektu radnice Masarykova 100 a na 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na pozemku p. č. 2135  v k.ú. Židlochovice. 
 

28/3.4.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého s restaurátorem Františkem Pavúčkem, 

Nejdek 51. 

 
28/3.5.2 RM požaduje: 

stavby  na pozemku p. č. 648/32 situovat v souladu s vydaným územním rozhodnutím pro toto území. 
 

28/4.1.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 554  v k. ú Židlochovice o výměře cca 158 m2 dle přílohy, 

s podmínkou, že na předmětné části pozemku bude vybudováno veřejnosti přístupné parkoviště a příjezd do 

areálu sousedící  firmy. 
 

28/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít  smlouvu o přeložce distribuční soustavy s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 

49 České Budějovice, IČ: 257 33 591 z důvodu zajištění podmínek pro  stavbu „Autobusové zastávky na 

silnici II/425 u sídliště Družba“.  
 

28/5.1.1 RM rozhodla: 
podat žalobu na společnost OAZA styl s.r.o., IČ 28266323, se sídlem Rajhrad, Masarykova 229, PSČ 664 61, 

na zaplacení nájemného ze smlouvy č. 102/09, ve výši ke dni podání žaloby. 
 

28/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM vyhlásit Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2016. 
 

28/6.1.1 RM schvaluje: 
navrhované znění Smlouvy o zajištění školení strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou policií 

Brno a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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28/6.2.1 RM schvaluje: 

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10. 3. 
2016. 

 
RM vykonala: 

pochůzku k lávce přes Farský potok. 

 
 


