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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 34 

Dne: 6. května 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 5. 2016. 

 
34/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

34/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „PŘESTAVBA KNIHOVNY NA MŠ V ŽIDLOCHOVICÍCH – III. ETAPA“, 

objekt bývalé knihovny na ul. Brněnská 705. 

 
34/3.1.1 RM  rozhodla: 

požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 o pronájem pozemků v areálu koupaliště k.ú. Vojkovice. 

 

34/3.2.2 RM rozhodla: 
neuzavřít smlouvu na opravu povrchu vozovky v ul. Legionářská s firmou JAAHA, s.r.o., Na Návsi 2, 664 61 

Opatovice SoD dle předložené nabídky.  
 

34/3.2.3 RM ukládá: 
upravit technologii a rozsah prací na předláždění části vozovky u č. p. 99 a 98 – ul. Legionářská a oslovit 

poptávkou 3-4 vybrané firmy pro podání nabídky. 

 
34/3.3.1 RM rozhodla: 

o uzavření smlouvy na úpravu vjezdového oblouku do prostoru autobusového nádraží s firmou JAAHA, s.r.o., 
Na Návsi 2, 664 61 Opatovice v ceně dle předložené nabídky 132 600,- Kč vč. DPH. 

 

34/4.1.1 RM rozhodla: 
zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126 Židlochovice, Fotbalovému klubu Židlochovice.  

Smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. 
 

34/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o  výpůjčce s FunRace z. s., Unkovice 213, 664 63 Žabčice, IČ: 04751850, zastoupena 
předsedou spolku Robertem Plchem na část parcely p. č. KN 558/5 o výměře 1500 m2, v Židlochovice za 

účelem využití plochy pro potřeby modelářského spolku,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Jedná se o část pozemku za areálem fotbalového hřiště již pro účely  řízených modelů využívané. 

 
34/4.3.1 RM rozhodla: 

zveřejnit záměr výpůjčky části parcely p. č. KN 345/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Židlochovice 

 
34/4.4.1 RM rozhodla: 

pronajmout byt. č. 2, vel. 3+1, v domě č. p. 256 Coufalíkovo nám. v Židlochovicích. Nájemní smlouvu uzavřít 
s T.J. Sokol Židlochovice, ul. Tyršova 161. Smlouvu uzavřít na dobu určitou jeden rok od 1. 6. 2016.  

Nájemné je stanoveno dle zásad pro stanovení nájemného. 

 
34/4.5.1 RM rozhodla: 

pronajmout paní xxx byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 6. 2016 na dobu jednoho roku 
s možností automatického prodlužování. 

 
34/4.6.1 RM doporučuje: 

ZM  aby rozhodlo: 

prodat bytovou jednotku č. 358/8 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, postaveném na 
pozemku p.č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu ve výši 11 537/68241,  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 20 ve výši 
11 537/68241, zapsané na LV č. 2175 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice paní  xxxxxxxxxxx, za cenu 
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1.556.000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní 

smlouvy. Toto rozhodnutí  je platné do 31.8.2016. 

 
34/4.6.2 RM doporučuje: 

ZM  aby rozhodlo: 
o uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 358/8 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. 

v Židlochovicích, postaveném na pozemku p.č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. 

Židlochovice, na příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu č.p. 358 a pozemku p.č. 20, 
vše v k.ú. Židlochovice, mezi městem Židlochovice a peněžním ústavem poskytujícím úvěr, a to v souvislosti 

s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění úvěru poskytnutého bankou na zaplacení kupní ceny. 
 

34/5.1.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  účetní závěrku  roku 2015. 
 

RM bere na vědomí: 
finanční analýzu za 1. čtvrtletí 2016  ZŠ Židlochovice. 

 
34/5.3.1 RM souhlasí: 

s přijetím dotace z rozpočtu JMK ve výši 46.000,-- Kč na projekt  Prevence kriminality ve městě Židlochovice. 

 
34/5.4.1 RM rozhodla: 

odkoupit příslušenství hrobového místa č. 144 – pomník, na hřbitově v Židlochovicích za  2 000,- Kč od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 

 

34/5.5.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  závěrečný účet roku 2015, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 

 
34/5.5.2 RM schvaluje: 

účetní závěrku ZŠ Židlochovice, p. o. za rok 2015 bez výhrad. 
 

34/5.5.3 RM schvaluje: 

účetní závěrku MŠ Židlochovice, p. o. za rok 2015 bez výhrad. 
 

34/6.1.1 RM jmenuje: 
Bc. Martinu Golovou jako tajemníka Bezpečností rady ORP Židlochovice a Krizového štábu ORP Židlochovice. 

 

RM vykonala: 
pochůzku do areálu Oáza, areálu letního kina a na MěÚ Nádražní 750. 

 
34/8.1 RM ruší: 

své usnesení č.26/4.3.1. 

 
34/8.2 RM rozhodla: 

pronajmout část současné kotelny v budově č. p. 367 na sídlišti Družba v Židlochovicích  SVBJ domů č. p. 
651 – 652 o rozměru 9,78 m2  za cenu 500,-Kč m2/ rok. Smlouvu uzavřít na dobu určitou 20 roků.  

 
34/8.3 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběru dodavatele zakázky „Rekonstrukce podlahy garáže JSDH“. 

 
 

 
 

 


