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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 79 

Dne: 10. června 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 6. 2022. 
 

2022/79/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/79/4.1.1 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o výpůjčce č. 0021/2022 ze dne 28. 2. 2022 s vypůjčitelem Junák – český skaut dohodou ke 

dni 30. 6. 2022. 
 

2022/79/4.1.2 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr na výpůjčku nebytových prostor (101 m2) v objektu domu č. p. 57 na ul. 

Komenského v Židlochovicích s organizací Junák – český skaut, IČ: 494 61 923, středisko Hrozen 

Židlochovice, se sídlem Komenského č. p. 314, 667 01 Židlochovice. 
 

2022/79/4.1.3 RM rozhodla: 
po akceptaci adresného záměru, uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o velikosti 101 m2 v budově 

č. p. 57 na ul. Komenského v Židlochovicích s organizací Junák – český skaut, IČ: 494 61 923, středisko 
Hrozen Židlochovice, se sídlem Komenského č. p. 314, 667 01 Židlochovice a to od 19. 7. 2022 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínek stanovených v záměru výpůjčky.  

 
2022/79/4.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor (29,24 m2) ve dvorním traktu objektu domu č. p. 371 na 
Coufalíkově nám. v Židlochovicích za cenu nájmu min. 600,- Kč/měsíc od 1. 8. 2022 na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínek stanovených v záměru pronájmu.  

 
2022/79/4.3 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 2 ul. Komenského 52 na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 31. 12. 
2023. 

 

2022/79/5.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  účetní závěrku  sestavenou ke dni   31. 12. 2021. 

 
2022/79/5.2 RM doporučuje: 

ZM schválit  závěrečný účet roku 2021, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 
 

2022/79/5.3 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 Těšany a Vojkovice. 
 

2022/79/5.4.1 RM schvaluje: 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Židlochovice, sestavenou k 31. 12. 2021 bez výhrad.  
 

2022/79/5.4.2 RM schvaluje: 
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Židlochovice, sestavenou k 31. 12. 2021 bez výhrad.  

 
2022/79/5.5 RM doporučuje: 

ZM vzít na vědomí  závěrečné účty svazků obcí  roku 2021. 

 
2022/79/5.6 RM doporučuje: 

ZM vzít  závěrečný účet společnosti s r.o. KTS za r. 2021 na vědomí. 
 

2022/79/5.7.1 RM schvaluje: 



Město Židlochovice 
 

2 

HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2021 ve výši 795 336,48 Kč a převod HV v plné výši do fondu 

rezerv (bude použito pro další rozvoj činnosti školy). 
 

2022/79/5.7.2 RM  nařizuje: 
odvod investičního fondu ve výši 600 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele, datum odvodu do 30. 9. 2022. 

 

2022/79/5.8.1 RM schvaluje: 
HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2021 ve výši 212 376,81 Kč a převod HV v plné výši  

do fondu rezerv (bude použito pro další rozvoj činnosti školy). 
 

2022/79/5.8.2 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2021 ve výši  90 384,- Kč do investičního fondu. 
 

2022/79/5.9 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2022. 

 
2022/79/5.10 RM doporučuje: 

ZM schválit zapojení města Židlochovice jako partnera s finančním příspěvkem do Akčního plánu OPZ+ MAS 

Podbrněnsko 2023-2028 a do následného projektu, kterým se naplňuje tento akční plán a kde bude 
zapojeno do realizace aktivity Zaměstnanostní programy s celkovou alokovanou částkou cca 3,7 mil Kč s výší 

dotace 100 % a pověřuje radu města Židlochovice uzavřením smlouvy o partnerství pro tento projekt. 
 

2022/79/6.1 RM schvaluje: 

zakoupení Firewall Fortinet FORTIGATE FG-80F Licence a podpora na 3 roky, dle cenové nabídky č. 11/2022 
s firmou CSYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, IČ: 27675645,  DIČ: CZ27675645. 

 
2022/79/6.2 RM doporučuje: 

ZM schválit navrhovaná opatření Auditu Familly friendly community. 
 

2022/79/6.3 RM schvaluje: 

Smlouvu o provozování Senior TAXI. 
 

2022/79/6.4 RM schvaluje: 
pořádání letního festivalu Meruňkobraní a uvolnění finančních prostředků města. 

 

2022/79/6.5 RM doporučuje: 
ZM schválit Statut MFRB města Židlochovice s účinností od 1. 7. 2022. 

 
 


