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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 40 

Dne: 2. září 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 2. 9. 2016. 

 
40/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

40/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM  přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemky p. č. KN 535/2 o výměře 203 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, 983/2 o výměře 494 m2, ostatní plocha, silnice, zapsány na LV č. 60000 pro k. 

ú. Židlochovice. 
Jedná se o pozemky pod bývalou státní komunikací v parčíku před poštou a na začátku ulice Brněnské. 

 
40/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku p. č. 614/1 v k. ú. Židlochovice o výměře 3 578 m2 za 20,- 

Kč za 1 m2 a rok, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234 na dobu 
neurčitou. Nájem bude sjednán pro stavbu „Židlochovice, přestupní terminál IDS “.                           

 
40/4.1.1 RM  rozhodla: 

vypovědět smlouvy o nájmu pozemků: 
 č. 84/2011 uzavřené dne 1. 6. 2011    

 č. 133/2012 uzavřené dne 15. 8. 2012 

obě uzavřené mezi městem Židlochovice a Davidem Sedláčkem. 

Jedná se o pozemky pod bistrem na Žerotínově nábřeží.  

 
40/4.2.1 RM  rozhodla: 

nevyhlásit záměr směny pozemků p. č. 531/3 a pozemku p. č. 531/5, který je ve  vlastnictví firmy U 
Sedláčků s.r.o., Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlochovice IČO: 290 61 202, vše k. ú. Židlochovice. 

 

40/4.3.1 RM rozhodla: 
nevyhlásit záměr směny pozemků: p. č. 2747/2 za pozemek p. č. 2418. 

 
40/5.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít 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 2016“ s městem Rajhrad a obcí Těšany. 

 
40/5.2.1 RM schvaluje: 

individuální dotaci pro Dětský sbor Židlochovice, a to ve výši: 45.000,- Kč. 
 

40/6.1.1 RM schvaluje: 

navýšení kapacity  školní jídelny-výdejny, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, z 55  strávníků  na 70 strávníků, od 19. 9. 2016 a pověřuje  Mgr. Martinu 

Bartákovou k podání žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 19. 9. 2016. 
 

40/6.2.1 RM schvaluje: 

navýšení kapacity Mateřské školy Židlochovice,  okres Brno – venkov, příspěvková organizace, sídl. Družba 
673, 667 01 Židlochovice  ze 155 na 167 dětí  a pověřuje   Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti o zápis 

změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 19. 9. 2016. 
 

RM vykonala: 
pochůzku na požární stanici. 

 

 


