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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 59 

Dne: 17. července 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 17. 7. 2017. 

 
59/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

59/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 80/2017, uzavřené s firmou Strabag a.s. ve smyslu drobných změn 

při realizaci stavby (zejména změna rozměru dlažby ve II. a III. etapě a v I. etapě nerealizace parkovacího 

stání a osazení vpusti).  
 

59/2.2.1 RM rozhodla: 
jednat s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o., Černovické nábřeží 501/7a, Brno  618 00 o návrhu prodloužení 

termínu přístavby hasičské zbrojnice JSDH. 

 
59/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací vedenou pod názvem „VPIC Židlochovice 
komunitní centrum“ s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 

130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623. 
 

59/3.1.1 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběru dodavatele akce „Splašková přípojka Masarykova. 
 

59/3.2.1 RM ruší: 
výběrové řízení „PD TENDR – KOTELNA OBJEKTU NÁM. MÍRU Č. P. 148, ŽIDLOCHOVICE“ 

 

59/3.3.2 RM rozhodla: 
neměnit organizaci dopravy v ulici Brněnské a Komenského. 

 
59/3.4.1 RM doporučuje: 

ZM odkoupit od společnosti U Sedláčků s.r.o., Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlochovice  IČ 29061202 

objekt občanské vybavenosti č. p. 112, který stojí na pozemku číslo KN 531/3 (tento pozemek  je v majetku 
města Židlochovice) a dále pozemek číslo KN 531/5, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1603, za cenu 1,5 milionu Kč. 
 

59/3.4.2 RM rozhodla: 
uzavřít současně s kupní smlouvou smlouvu o výpůjčce  se společností U Sedláčků s.r.o., Žerotínovo nábřeží 

112, 667 01 Židlochovice  IČ 29061202 na užívání objektu občanské vybavenosti č. p. 112, který stojí na 

pozemku číslo KN 531/3 po dobu 4 let od účinnosti smlouvy a s odkladem účinnosti smlouvy do zápisu kupní 
smlouvy dle bodu 1 do katastru nemovitostí. 

 
59/4.1.1 RM rozhodla: 

nedoporučit ZM prodej části pozemku p. č. 1097/1 o výměře cca 50 m2, který je zapsán na LV č. 1, pro k. ú. 

a obec  Židlochovice do podílového spoluvlastnictví xx. 
 

59/5.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu č. 59/5.1 Žádost o individuální dotaci – mikrogrant (Společenství vlastníků jednotek, 

Masarykova 717, Židlochovice) do příští RM 
 

59/5.2.1 RM schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu r. 2017. 
 

59/6.1.1 RM schvaluje: 
koncepci sociální práce „ Návrat osob na trh práce“. 
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59/6.2.1 RM schvaluje: 

navýšení kapacity Základní školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Tyršova 611, 
667 01 Židlochovice  z 845 na 1133  žáků   a pověřuje   Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti o zápis 

změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2017. 
 

59/6.3.1 RM schvaluje: 

zřízení nového místa výkonu činnosti školní družiny Základní školy Židlochovice,  okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice,  a to na  ulici  Tyršova 611,  667 01 Židlochovice. 

 
59/6.3.2 RM schvaluje: 

navýšení kapacity školní družiny Základní školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, 

Tyršova 611, 667 01 Židlochovice ze 150 na 225  žáků a pověřuje Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti 
o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2017. 

 
59/6.4.2 RM odkládá: 

projednání bodu 59/6.4 - Návrh na schválení uzavření Smlouvy o dílo – Analýza a návrh opatření v souladu 
s nařízením (EU) 2016/679 do příští RM. 

 

RM bere na vědomí: 
zprávu tajemnice MěÚ o připravované realizaci výstavby a provozování silničního rychloměru (měřiče 

okamžité rychlosti), jehož výrobcem a dodavatelem je spol. AŽD Praha s.r.o. 
 

59/6.6.1 RM schvaluje: 

pojistné smlouvy:  
- dodatek č. 1 a 2  k pojistné smlouvě s  Kooperativou VIG, a.s. č. 7720983428 

- dodatek č. 4 až 7 k pojistné smlouvě s ČSOB, a.s. č. 8058413428  
 

59/6.7.1 RM rozhodla: 
schválit 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 2017“ s obcemi Těšany a Popovice. 


