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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 65 

Dne: 20. října 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 20. 10. 2017. 

 
65/2.1.1 RM rozhodla: 

o uzavření smlouvy na poskytování právních služeb na zadávací řízení  „KOMUNITNÍ CENTRUM 
ŽIDLOCHOVICE“ s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem 

Helfertova 2040/13, 613 00 Brno – Černá Pole. 
 

65/2.1.2 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby Komunitní centrum Židlochovice. 
 

65/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo koupit RK CENTURY 21 Bonus Brno, se sídlem Křenová 71, 602 00 Brno,  do svého 

vlastnictví pozemky p. č. 2489, 2490, 2491, 2492/3 a 2492/5, které jsou  zapsané v katastru nemovitostí pro 

obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 912, za stanovenou kupní cenu 210.000,- Kč. 
 

RM bere na vědomí: 
zprávu o návrhu územního plánu Blučina a Vojkovice. 

 
65/3.2.1 RM ukládá: 

vznést připomínku k návrhu územního plánu Vojkovice: 

Město Židlochovice požaduje zrušit areál koupaliště jako plochu určenou k asanaci a umožnit stávající  využití 
areálu s možností údržby stávajících objektů a jejich modernizace (např. zateplení objektu, provedení nových 

povrchů bazénů).  
 

65/3.3.1 RM doporučuje: 

ZM, aby zrušilo svoje rozhodnutí č. 18/10.2 ze dne 16. 11. 2016. 
 

65/4.1.1 RM ukládá: 
jednat s Lesy ČR o směně lesních pozemků dle podkladové zprávy. 

 

65/5.1.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 12  rozpočtu  r. 2017. 

 
RM bere na vědomí: 

návrh rozpočtu roku 2018. 
 

65/5.3.2 RM schvaluje: 

dohodu o uznání závazku xx, se splátkovým kalendářem se 17 měsíčními splátkami ve výši 1 050,- Kč. 
 

65/5.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 

Židlochovice pro rok 2017“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

1. Diakonie ČCE – středisko v Brně 

2. Domov Matky Rosy, domov pro seniory 

3. Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 

 

65/6.1.1 RM souhlasí: 
s návrhem tajemnice MěÚ na jmenování nového tajemníka Komise ochrany veřejného pořádku a prevence 

kriminality města Židlochovice a jmenuje tajemnicí Komise ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality 

města Židlochovice Bc. Martinu Holoubkovou. 
 


