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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 42 

Dne: 7. října 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 7. 10. 2016. 

 
42/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

42/3.1.1 RM rozhodla: 
o zrušení výběrového řízení na akci „DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ NA PAR. č. 1539“. 

 

42/3.1.2 RM ukládá: 
realizovat opakované výběrové řízení na akci „DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ NA PAR. č. 1539 (II)“. 

 
42/3.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele technologického řešení sanace a projektové dokumentace akce 

„SANACE A OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI, ŽIDLOCHOVICE“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 
 

RM bere na vědomí: 
zprávu o stavu plynového kotle v bytě č. 6 ul. Komenského 38 u Mgr. Jiřího Kostky. 

 
42/3.3.1 RM rozhodla: 

na základě protokolu o servisní prohlídce plynového zařízení plynový kotel neměnit. 

 
42/4.1.1 RM rozhodla: 

pronajmout panu xxx byt č. 23 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 11. 2016 na dobu jednoho roku 
s možností automatického prodlužování. 

 

42/4.2.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xxx byt č. 22 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 11. 2016 na dobu jednoho roku 

s možností automatického prodlužování. 
 

42/4.3.1 RM rozhodla: 

nevyhlásit záměr prodeje části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Židlochovice  podél boční (severovýchodní) 
hranice pozemku p. č. 648/32 v šíři 0,3 m tj. cca 10 m2 za účelem výstavby oplocení.   

 
42/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce s xxx na dům č. p. 15 ul. Strejcův sbor v Židlochovicích. Smlouvu uzavřít na dobu 
určitou od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017. 

 

42/5.1.1 RM schvaluje: 
vyplacení dotací jmenovaným sociálním službám následovně: 

Středisko rané péče 18 000,- Kč 
Charita - odborné poradenství 3 012,- Kč 

Charita - odlehčovací služby 1 398,- Kč 

Charitní pečovatelská služba – 3 706,-  Kč 
VATA – 67 719,- Kč 

 
42/6.1.1 RM doporučuje: 

ZM schválení zřízení organizační složky města „Úklid a údržba města Židlochovice“ a vydání její zřizovací 
listiny. 

 

42/6.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu 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 obcemi Žabčice, Blučina, Bratčice a městysem Nosislav. 
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42/6.3.1 RM doporučuje: 

ZM, aby přijalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 1/2016, o nočním klidu. 

 
42/6.4.1 RM schvaluje: 

rukopis kroniky za rok 2015 a doporučuje jej k tisku ve třech výtiscích.  
 

42/8.1 RM souhlasí: 

s umístěním sídla Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice, na adrese Základní škola  Židlochovice, Tyršova 611, 
667 01 Židlochovice. 

 


