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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 57 

Dne: 19. června 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 19. 6. 2017. 

 
57/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

57/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 172/2016 „Město Židlochovice – základní škola Tyršova- přístavba 

III“ s firmou 3V+H, s.r.o. Uherský Brod, v souladu s článkem 44 smlouvy ve smyslu prodloužení termínu 

dokončení stavebních prací o 14 dní.  
         

57/2.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít  dodatek ke smlouvě 021/2016 uzavřené dne 11.2.2016 o přeložce distribuční soustavy s firmou E.ON 

Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 257 33 591ve smyslu posunutí termínu 

realizace přeložky do 10.8.2017 . Jedná se o  zajištění podmínek pro  stavbu „Autobusové zastávky na silnici 
II/425 u sídliště Družba“.  

 
RM bere na vědomí: 

ukončení nájemní smlouvy č. 03/04 ze dne 5. 2. 2014 na místnost č. 1 v domě č. p. 98 ul. Legionářská 
v Židlochovicích s Lesy České republiky ke dni 31. 5. 2017. 

 

57/4.1.1 RM rozhodla: 
Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem místnosti č. 1 v domě č. p. 98 ul. Legionářské v Židlochovicích 

s nájemníkem xx  na dobu určitou do 30. 9. 2017. 
 

57/4.2.1 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr prodeje pozemků p. č 323/1 a 325/2 a 323/8 v k. ú. Židlochovice. 
Jedná se o pozemky na kraji areálu Hortis mezi Žerotínovým nábřežím a ul. Komenského. 

 
57/4.2.2 RM ukládá: 

jednat s majiteli pozemků p. č. 343/1, 338, 339/1 a 340 o možnost odkupu části pozemků pro vybudování 

propojení mezi  Žerotínovým  nábřežím  a ul. Komenského. 
 

57/4.3.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo koupit RK CENTURY 21 Bonus Brno, se sídlem Křenová 71, 602 00 Brno,  do svého 

vlastnictví pozemky p. č. 16798, 1692/1, 2210/107 a 2337/11, které jsou  zapsané v katastru nemovitostí 
pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 760, za stanovenou kupní cenu 145.831,- Kč. Jedná se o pozemky na 

Výhoně. 

 
57/4.3.2 RM ukládá: 

uzavřít do doby uzavření kupní smlouvy smlouvu rezervační. 
 

57/5.1.1 RM rozhodla: 

poskytnout odměnu ředitelce ZŠ Židlochovice, p. o. a ředitelce MŠ Židlochovice, p. o.  
dle přílohy. 

 
57/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku  města  Židlochovice  č. 1/2017 o stanovení koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitých věcí. 

 

57/5.3.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2017. 

 
57/6.1.1 RM schvaluje: 

na základě doporučení mediální komise výjimku ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu a ukládá 
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uzavřít rámcovou smlouvu na dodavatele tisku Zpravodaje s firmou Centrum digitálního tisku s.r.o., 

Židlochovice, a to na dva roky. 

 
57/6.2.1 RM schvaluje: 

redukci inzerce, a to: největší formát inzerce A5, zrušení možnosti vložené inzerce. 
 

57/6.3.1 RM souhlasí: 

s navýšením pracovních míst na OŽPSÚ – a to 1 pracovní pozice celý pracovní úvazek, 1 pracovní pozice – 
0,2 úvazku. 

 


