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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 30 

Dne: 26. února 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 26. 2. 2016. 

 
30/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

30/2.1.1 RM schvaluje: 
podání žádosti o dotaci na přístavbu požární zbrojnice SDH Židlochovice do programu 

Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“. 

 
30/3.1.1 RM souhlasí: 

s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích  p. č. KN 1016/1, 1016/4 a 
1016/5, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 

60200 Brno – Veveří, IČ: 70888337. VB spočívá s povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, 

opravy a odstranění kabelu NN (cca 142 m) a 6 sloupů VO. Věcné břemeno specifikované výše 
bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady dle Sazebníku úhrad za zřizování 

věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje, schváleného Radou 
Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, č. usnesení 3051/13/R 40.  

 
Celková cena a délka vedení NN a 6 sloupů bude upřesněna  po vyhotovení geometrického 

plánu, po provedení realizace stavby.  

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

30/3.1.2 RM souhlasí: 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č. KN 1016/1, 1016/4 a 1016/5, 
které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 

Brno – Veveří, IČ: 70888337. Jedná se o stavbu autobusových zastávek na silnici II/425 v k. ú. 
Židlochovice (u sídliště).   
 

RM bere na vědomí: 
informace o možnosti Regulačního plánu v Židlochovicích.  

 
30/4.1.1 RM rozhodla: 

pronajmout paní xxx byt č. 7 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 4. 2016 na dobu jednoho 
roku s možností automatického prodlužování. 

 

30/4.2.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xxx byt č. 21 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 4. 2016 na dobu jednoho 

roku s možností automatického prodlužování. 
 

30/4.3.1 RM doporučuje: 

ZM prodat pozemek p. č. PK 4438/99 o výměře 30 m2 v k. ú. Židlochovice,  firmě CROSS-SPEED, 
s.r.o., IČO: 674 87 748, se sídlem 671 77 Branišovice 179 za navrženou kupní cenu 100,- 

Kč/m2.  

Jedná se o pozemek vedle hlavní silnice směrem na Nosislav. 
 

30/5.1.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2016. 

 
30/6.1.1 RM schvaluje: 

„Třístranný supervizní kontrakt“ pro poskytování supervize Pečovatelské službě Židlochovice. 

 
30/6.2.1 RM souhlasí: 

se zřízením 1 pracovní pozice – pracovník technické čety města Židlochovice od 7. 4. 2016. 
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RM vykonala: 

pochůzku k narušené zdi na ulici Komenského. 
 

30/8.1 RM souhlasí: 
s umístěním sídla „Spolku pro povznesení kultury a vzdělanosti“ na adrese Město Židlochovice, 

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. 

 
RM bere na vědomí: 

informace o postupu výběrového řízení na dodavatele stavby „ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, 
PŘÍSTAVBA“. 

 


