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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 37 

Dne: 24. června 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 24. 6. 2016. 

 
37/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

37/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu pro zajištění funkce koordinátora BOZP po dobu výstavby „ZŠ Tyršova, přístavba“ 

s Tomášem Dvořáčkem, Lomnička 53, 666 01, IČ: 75325624. 

 
37/2.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele projektové dokumentace „PROPOJKA II/25 - KOMENSKÉHO, 
ŽIDLOCHOVICE“. 

 

37/3.1.1 RM  doporučuje: 
ZM rozhodnout  o změně katastrální hranice mezi k. ú. Židlochovice a k.ú. Vojkovice u Židlochovic spočívající 

v převedení stávajícího pozemku p. č. 799/2 o výměře 84 m2 z  k. ú. Vojkovice u Židlochovic  do 
katastrálního území Židlochovice. 

 
37/3.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „INTERAKČNÍ PRVEK I.P. 41“  

 
37/3.3.1 RM rozhodla:  

pořídit 8 ks trojdílných odpadkových košů na tříděný odpad dle nabídky firmy REX s.r.o., a to v celkové 
hodnotě 131.455,- Kč vč. DPH. 

 

37/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 172/10 ze dne 24. 9. 2010 mezi nájemcem  xxx, která byla uzavřena na dobu 

neurčitou ke dni 31. 7. 2016 dohodou. Uzavřít novou nájemní smlouvu  na byt č. 5 v domě č. p. 79 ul. 
Komenského v Židlochovicích s xxx na dobu neurčitou od dne 1. 8. 2016. 

 

37/4.2.1 RM souhlasí: 
s umístěním sídla spolku Dětský sbor Židlochovice, zapsaný spolek na adrese Město Židlochovice, Nádražní 

232, 667 01 Židlochovice. 
 

37/4.3.1 RM rozhodla: 
vypovědět  bezplatné užívání (výpůjčku) pozemku dle PK p. č. 2720 v k. ú. Židlochovice xxx, ve lhůtě tří 

měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. 

 
37/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM přidělit úvěr  MFRB  žadatelům dle přílohy. 
 

37/4.5.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o  výpůjčce s Lukášem Haluškou, IČ: 051 33 653, na část parcely pod buňkou p. č. KN 
1480/14 o výměře 15 m2, v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, a venkovního baru o výměře 30 m2 za účelem 

provozování hostinské činnosti na koupališti ve Vojkovicích. Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou a to od 
23. 7. 2016 do 20. 8. 2016 tzn.  na 29 dní. 

 
37/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 10  rozpočtu  r. 2016. 

 
37/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM, aby schválilo peněžitý vklad ve výši 25 000,- Kč, a rovněž i převzetí závazku ke splacení tohoto vkladu, 
do základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní Osada 14, Zastávka, 664 84, IČ 283 

10 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60416.  
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37/6.1.1 RM povoluje: 

výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Židlochovice Živě“ dne 25. 6. 2016 s konáním 
do 01:00 hod. 

 
RM bere na vědomí: 

uzavření dodatku č. 3 smlouvy č. 142/15 na dodání projektové dokumentace pro územní řízení „Přestupní 

terminál IDS Židlochovice “ s firmou SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno. 
 


