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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 80 

Dne: 15. července 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 15. 7. 2022. 
 

2022/80/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/80/3.1 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „UDRŽOVÁNÍ 

CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE - V ROCE 2022“. 
 

2022/80/3.2 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – 

II. ETAPA (PALACKÉHO, KOMENSKÉHO)“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
2022/80/3.3 RM schvaluje: 

přímé zadáním opravy a výměny krytu chodníku v ulici Komenského v části „nad tarasem“ firmě Soukup 
Miloš s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov za podmínky předložení cenové nabídky pokud tato nebude 

přesahovat částku dle předběžného rozpočtu. 
 

2022/80/3.4 RM schvaluje: 

dodatek ke smlouvě o nájmu mezi DSO VaK Židlochovicko a městem Židlochovice.  
 

2022/80/4.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor o velikosti 29,24 m2 v budově č. p. 371 na ul. Coufalíkovo 

nám. v Židlochovicích, s firmou ATEC EKO s.r.o., Bezručova 585, 667 01 Židlochovice, zastoupenou 

jednatelem Ing. Bronislavem Svobodou. IČ: 25532081, od 1. 8. 2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce.   

 
2022/80/4.2 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o výpůjčce č. 0267/2020 ze dne 30. 11. 2020 s vypůjčitelem Zdeňkem Mockem dohodou ke 

dni 17. 7. 2022. 
 

2022/80/4.3 RM rozhodla: 
v souladu s článkem IV. bod 2 smlouvy oznámit nájemci neprodloužení smlouvy č. 34/2021 ze dne 16. 2. 

2021 o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení. Smlouva bude tímto ukončena 
ke dni 31. 12. 2022.  

 

2022/80/5.1 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 Holasice, Nosislav, Moutnice, Žabčice, Měnín, 

Popovice). 

 
2022/80/5.2 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2022. 
 

2022/80/6.1 RM souhlasí: 
s umístěním sídla společnosti Jan Dezort, s.r.o. na adrese Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. 

 

2022/80/6.2 RM rozhodla: 
zrušit následující záměr prodeje:  

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Židlochovice  
část pozemku p. č. 1017/1 o výměře cca 16 m2  

část pozemku p. č. 1018/1 o výměře cca 12 m2  

Záměr byl vyvěšen dne 26. 4. 2017 a sejmut 15. 5. 2017. 
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2022/80/6.3 RM pověřuje: 
vedoucí Komunitního centra  Mgr. Janu Surovcovou podpisem Smlouvy o vykonávání dobrovolnické činnosti. 

 


