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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 61 

Dne: 11. srpna 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 11. 8. 2017. 

 
61/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

RM bere na vědomí: 
informaci o průběhu příprav dotačních projektů města. 

 

61/2.2.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběrového řízení „Předzámecký park v Židlochovicích, stavba“. 

 
61/2.2.2 RM ukládá: 

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Předzámecký park v Židlochovicích, stavba“. 

 
61/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace stavby „Propojka II/425 – 
Komenského, Židlochovice “ č. 33/2017 se společností Laboro ateliér s.r.o. - Ing. Petr Valihrach ve smyslu 

posunutí termínu odevzdání PD o 3 měsíce z důvodu projednání odkupu pozemku a dalších záležitostí 
s vlastníky sousedních pozemků. 

 

61/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 

PSČ 401 17, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 
Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní soustavy – přípojka k RD č.p. 923. 

Plynovodní přípojka vede přes pozemky města Židlochovice p.č. 741 a  850/2, které jsou zapsány na LV č. 1 

pro k.ú. Židlochovice. Délka plynovodní přípojky je 9 m.  
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v předpokládané celkové výši 7 800,-- Kč. 

Cena je stanovena  dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města 
Židlochovice. 

Skutečný rozsah a cena věcného břemene je stanovena geometrickým plánem. Geometrický plán je nedílnou 

součástí smlouvy. 
 

61/5.1.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 10  rozpočtu  r. 2017. 

 
61/6.1.1 RM schvaluje: 

pojistné smlouvy: 

- dodatek č. 8  k pojistné smlouvě s ČSOB, a.s. č. 8058413428  
- dodatek č. 85877369-17 k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou a.s. č. 18951329-11 

- dodatek č. 85925478-14 k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou a.s. č. 18951329-11 
- dodatek č. 86027008-16 k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou a.s. č. 18951329-11 

-  

61/6.1.2 RM pověřuje: 
starostu města podpisem pojistných smluv.  

 
61/6.2.1 RM schvaluje: 

úpravu platového výměru ředitelce ZŠ Tyršova 611, p. o.  Ing. Králové dle přílohy s platností od 1. 7. 2017. 
 

61/6.2.2 RM schvaluje: 

úpravu platového výměru ředitelce ZŠ Tyršova 611, p. o.  Ing. Králové dle přílohy s platností od 1. 8. 2017. 
 

61/6.3.1 RM schvaluje: 
koncepci „Národnostní menšiny a cizinci ve městě Židlochovice – soužití a integrace“. 
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61/6.4.1 RM schvaluje: 

uzavření Smlouvy o dílo se spol. INIT technology s.r.o., Prostřední 132, Uherské Hradiště 686 01 – „Analýza 

a návrh opatření v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation“ a pověřuje 
starostu města Židlochovice, Ing. Jana Vitulu, jejím podpisem. 

 
61/8.1 RM schvaluje: 

připojení se města Židlochovice k řízení vedenému Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 65 A 3/2017-354 

o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 5. 10. 
2016. 

 
61/8.2 RM souhlasí: 

s připojením stavby na p. č. 580/1 na místní komunikaci na p. č. 572/1 (kolem Adosy), za podmínky opravy 

komunikace. 
 

RM bere na vědomí: 
informace k plánovanému pochodu rakouských čertů v sobotu 25. 11. 2017. 

 


