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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 47 

Dne: 6. ledna 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 1. 2017. 

 
47/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

47/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo přijmout od xxx,  jako dar do svého vlastnictví pozemek zapsaný v katastru nemovitostí 

pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 444, dle KN p. č. 2728/68. Jedná se o pozemky na Pastviskách. 

 
47/3.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „ Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Floriána“.  
 

47/4.1.1 RM rozhodla 

pronajmout byt č. 3 na Coufalíkově nám. 256, Židlochovice, panu xxx, a to od 1. 2. 2017 na dobu určitou do 
31. 1. 2018 s možností automatického prodlužování. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené 

nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“.  
 

47/4.2.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje parcely p. č. KN 711/78 v k. ú Židlochovice o výměře 260 m2. 

 

47/4.3.1 RM rozhodla: 
propachtovat pozemky p. č. KN 1174/1, 2, 5, 6 o celkové výměře 3525 m2 xx za stanovenou nájemní cenu 

0,50 Kč/m2/rok, tzn. 1.763,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 
 

RM bere na vědomí: 

zprávu k možnému prodeji pozemků v lokalitě Líchy. 
 

47/4.4.3 RM ukládá: 
doplnit materiál „Prodej pozemků v lokalitě Líchy“. 

 

47/5.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu 47/5.1 - Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 

rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice do příští RM. 
 

47/6.1.1 RM schvaluje: 
Provozní řád Žerotínských farmářských trhů v Židlochovicích s Organizačním řádem Žerotínských farmářských 

trhů - příloha č. 1 a Formulář k registraci prodejců. 

 
47/8.1 RM souhlasí: 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu pro vedení přípojky nízkého napětí vedeném po pozemku par. 
č. 504 v k. ú. Židlochovice dle projektové dokumentace „Přístavba hasičské zbrojnice SDH Židlochovice“ mezi 

městem Židlochovice jako stavebníkem a paní xxx, majitelkou pozemku par. č. 504.  

 
47/8.2 RM rozhodla: 
prodloužit  smlouvu o ubytování  č. 253/2016 ze dne 24.10.2016 k místnosti č. 1 na ul. Nádražní 757 
v Židlochovicích s xx. Smlouva bude prodloužena na dobu určitou do 30.4.2017.   

 


