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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 78 

Dne: 10. června 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 10. 6. 2022. 
 

2022/78/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/78/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2022 smlouvy o dílo č. 0017/2022 s firmou Lukáš Adámek, bytem nám. Míru 155, 667 

01 Židlochovice, IČ: 87738562 na úpravu termínu dokončení díla do 31. 1. 2023. 
 

2022/78/3.1.1 RM rozhodla: 
schválit smlouvu o výpůjčce kontejnerů pro třídění odpadu s DSO Region Židlochovicko dle Inventurního 

soupisu. Kontejnery byly pořízeny v rámci projektu „1. Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO 

Židlochovicko - III. Etapa“,  spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. dotace 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011068. 

 
2022/78/3.1.2 RM rozhodla: 

schválit smlouvu o výpůjčce kompostérů s DSO Region Židlochovicko dle Inventurního soupisu. Kompostéry 
byly pořízeny v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko – II etapa“,  

spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. dotace 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013078. 
 

2022/78/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít plánovací smlouvu se spolkem Archeopark CEZAVY z.s., Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 

08862052, ve které se město Židlochovice zavazuje nejpozději do 10 let od podpisu smlouvy dokončit 

realizaci stavby s názvem „Náhrada obslužné polní komunikace“. Uzavřením smlouvy bude podmínečně 
povolena stavba areálu archeoparku. 

 
2022/78/4.1 RM rozhodla: 

neuzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1540 o výměře 165 m2.  

Jedná se o část pozemku ve vnitrobloku komunitního centra. 
 

2022/78/5.1 RM schvaluje: 
„Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“ a pověřuje 

starostu její podpisem.  
 

2022/78/5.2 RM rozhodla: 

Schválit Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních 
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ s obcí Bratčice, Otmarov, Sobotovice, Žatčany. 
 

2022/78/5.3 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro společenství vlastníků jednotek Masarykova 717, 718, 719 Židlochovice 
667 01 dle přílohy 

 
2022/78/5.4 RM schvaluje: 

navrhované znění Sazebníku úhrad, jako nedílné součásti Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., s platností a účinností od 23. 6. 2022. 

 

2022/78/5.5 RM schvaluje: 
uzavřít se SFŽP smlouvu č. 1200700001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky 
 

2022/78/6.1 RM schvaluje: 
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zapůjčení nákladního vozidla PRAGA V3S táborové skupině Rendy při SDH Židlochovice pro letní dětský 

tábor. 
 

2022/78/6.2 RM  schvaluje: 
uzavření dodatku č. 5 smlouvy o technické podpoře  číslo 05/11  s firmou VITA Software s.r.o., Na Beránce 

57/2, 160 00  Praha 6, IČ: 61060631. 

 
2022/78/6.3 RM rozhodla: 

uzavřít rezervační smlouvu se společností SOFT TECHNOLOGY s.r.o., Kounicova 290/51, 602 00 Brno – 
Veveří, IČ: 29353025 na zprostředkování podnájmu nemovitosti nacházející se na adrese nám. Míru 151, 667 

01 Židlochovice (na parcele č. 1024, zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: Židlochovice, č. p. 151, 

obč. vyb, Stavba stojí na pozemku p. č.: 1024). Následně bude s touto společností uzavřena podnájemní 
smlouva.  

 


