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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 81 

Dne: 5. srpna 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 5. 8. 2022. 
 

2022/81/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/81/3.1.1 RM ruší: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – 

II. ETAPA (PALACKÉHO, KOMENSKÉHO)“. 
 

2022/81/3.1.2 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – 

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

 
2022/81/3.2.1 RM rozhodla: 

ukončit servisní smlouvu č. 31/2015 ze dne 9. 3. 2015 na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného 
systému dohodou ke dni 31. 8. 2022 se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o., Říčanská 1000/29, 614 

00 Brno – Žebětín, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Kocmanem, IČ: 03108279, DIČ: CZ03108279. 
 

2022/81/3.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít servisní smlouvu na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému se společností 
KOCMAN envimonitoring s.r.o., Šimáčkova 674/137, Brno – Líšeň, 628 00 Brno, zastoupenou jednatelem 

Ing. Tomášem Kocmanem, IČ: 03108279, DIČ: CZ03108279 s termínem platnosti smlouvy od 1. 9. 2022 
z důvodu navýšení cen služeb.  

 

2022/81/3.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku České republiky s Hasičským záchranným 

sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno - sever, zastoupeným plk. Ing. Jiřím Pelikánem, 
ředitelem HZS Jmk, IČO: 70884099, DIČ: CZ70884099. Převod majetku se týká radiostanice Easy EA TR 

1027, včetně nabíječe jednonásobného, k plnění úkolů ve veřejném zájmu. 

 
2022/81/4.1.1 RM rozhodla: 

zrušit usnesení č. 2022/80/4.1 ze dne 15. 7. 2022. 
 

2022/81/4.1.2 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 spol. 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, za roční nájemné ve výši 7.200,- Kč s podmínkou provedení dohodnutých úprav.   

 
2022/81/5.1 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 Přísnotice, Rajhrad. 

 
2022/81/5.2 RM doporučuje ZM: 

aby rozhodlo poskytnout peněžitý dar – všechny finanční prostředky získané  veřejnou sbírkou s názvem 
„Ukrajina Židlochovice“ právnické osobě Člověk v tísni, o.p.s. na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. 

 

2022/81/5.3 RM schvaluje: 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služebna zařízení pro měření úsekové rychlosti vozidel v Nosislavi, č. 

276-PVO/2021 s vyznačenými změnami, uzavřený mezi městem Židlochovice a spol. spol. AŽD Praha s.r.o. a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Smlouva bude po podpisu obou stran vložena do Registru smluv. 
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2022/81/6.1 RM schvaluje: 
aktualizované znění Pracovního řádu městského úřadu Židlochovice (včetně přílohy č. 1 – Etický kodex) 

k datu 15. 8. 2022. 
 

2022/81/6.2 RM schvaluje: 

změnou pracovního zařazení pí Hany Pokorné z pozice referenta Odboru investic a majetku - na pozici 
úředníka Odboru investic a majetku k 1. 8. 2022. 

 
2022/81/6.3 RM schvaluje: 

uzavřít Memorandum o spolupráci v programu ADAPT Region AT-CZ 

 
 


