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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 66 

Dne: 6. listopadu 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 11. 2017. 

 
66/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

66/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. 040058/16/OKH na akci „REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH“. 

 
66/3.1.2 RM odkládá: 

projednání bodu 66/3.1 - Přehodnocení svozů odpadů na rok 2018 do příští RM. 
 

66/4.1.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k obytné buňce na ul. Nádražní 757, Židlochovice s xxx dohodou k datu 1. 11. 
2017.  

 
66/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce  na nebytové  prostory  v č. p, 371 ul. Coufalíkovo nám. 371 Židlochovicích se 
 Sdružením Židlochovice, zapsaným spolkem, zastoupeným Ing. Janou Svobodovou.  

Smlouvu o výpůjčce uzavřít  od 7. 11. 2017  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. 

Jedná se o prostory keramické dílny 
 

66/4.3.1 RM ruší: 
usnesení č. 62/4.6.2 ze dne 31. 8. 2017. 

 

66/4.3.2 RM souhlasí: 
s uzavřením smlouvy o dílo na 3 ks parkovacích stání na ul. Komenského za cenu 20 000,-  Kč. Smluvní 

partner:  xx.   
 

66/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM  souhlasit s vypořádáním podílového spoluvlastnictví pozemku p. č. 1781 v k. ú. Židlochovice, dle 
přiložené situace. Městu Židlochovice připadne část pozemku v šířce 6 m a výměře cca 115 m2, zbytek 

pozemku cca 298 m2 bude ve  výlučném vlastnictví xxx. Přesnou výměru stanoví geometrický plán.  
 

66/5.1.1 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 Otmarov, Rajhradice, Vojkovice, Unkovice.  
 

66/5.2.1 RM města  schvaluje: 
pojistnou  smlouvu  s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 400 042 206 – pojištění odpovědnosti a pojistnou  smlouvu  

s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 400 042 208 – pojištění majetku mimo automobilů. 

 
66/5.2.2 RM pověřuje: 

starostu podpisem smlouvy. 
 

66/5.3.1 RM schvaluje: 
přijetí dotace z Jihomoravského kraje na realizaci propagační brožury Ta jižní Morava, je krásná zem. 

 

66/6.1.1 RM jmenuje: 
do Školské rady Základní školy Židlochovice zástupce města Židlochovice ve složení: 

 - Ing. Jan Vitula 
 - Mgr. Tomáš Šenkyřík 

 - PhDr. et. Mgr. Stanislav Rubáš 


