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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 68 

Dne: 15. prosince 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 15. 12. 2017. 

 
68/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

68/3.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 276/16 smlouvy na prodloužení termínu dokončení akce „Demolice objektu BD 

č. p. 98 a objektů na parcele č. 1539“ do 31. 05. 2018. 

 
68/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, akce: „Židlochovice, přel. vVN, Jakubec“, na umístění  

distribuční soustavy - venkovní vedení VN, stožár VN, kabel. vedení VN, kabelová přípojka NN, uzemnění na 

pozemcích parc. č. 21/1, 1633/1, 22 a 21/4 v k. ú. Židlochovice zapsaným na LV č. 1 za jednorázovou úplatu 
dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. Ceny a délka 

uzemnění bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. Předpokládaná cena je 22 100,- Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

68/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke smlouvě č. 141/10 ze dne 30. 9. 2010 na pronájem  bytu č. 2, v domě č. p. 236, na ul. 
Zámecké v Židlochovicích ve smyslu změny  v čl. I. Předmět nájmu: Celková podlahová plocha bytu včetně 

základního příslušenství je 97,90 m2. Nová výměra bude účtována nájemci od měsíce ledna 2018. 
   

68/4.3.1 RM  rozhodla: 

nevyhlásit záměr prodeje částí pozemků p. č. 1097/1 o výměře 127 m2 a pozemku p. č. 1019/2 o výměře 62 
m2 v k. ú. Židlochovice. 

Jedná se o pozemky u garáží za domy v ulici Masarykova. 
  

68/4.4.1 RM  rozhodla: 

vyhlásit záměr prodeje části pozemků p. č. 710 a 711/122, dle geometrického plánu č. 1843-20/2017  p. č. 
710/3, 710/4 a 710/216  vše v k. ú. Židlochovice.  

 
68/4.5.3 RM rozhodla: 

odložit materiál  68/4.5 - Dodatek nájemní smlouvy č. 271/11, o nájmu areálu letního kina do příští RM. 
 

68/4.6.1 RM rozhodla: 

o uzavření nájemní smlouvy na obytnou buňku č. 5 s Ivanou Pospíšilovou a Marianem Neubauerem na dobu 
určitou do 31. 1. 2018. 

 
68/4.7.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 3  ke smlouvě o výpůjčce č. 159/09 ze dne 16. 9. 2009 se Základní školou Židlochovice, 

příspěvkovou organizací, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice. 
Jedná se o aktualizaci majetku užívaného školou. 

 
68/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 14  rozpočtu  r. 2017. 
 

68/5.2.1 RM schvaluje: 

rozpočet  pro r. 2018 a  střednědobý výhled pro roky 2019-2020 Základní školy Židlochovice, p. o. se 
zapracováním předpokládaných úspor energií. 

 
68/5.2.2 RM schvaluje: 

rozpočet  pro r. 2018 a  střednědobý výhled pro roky 2019-2020 Mateřské  školy Židlochovice, p. o. 
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68/5.3.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na  nákup dopravního automobilu pro JSDH takto: 
1. Iveco Daily 70C15 DOKA  

2. Iveco Daily 65C17 DVOJKAB  
3. DODÁVKA IVECO DAILY 70C15D  

4. Iveco Daily 65 C 18 D klima, 6 míst 

5. Mercedes-Benz Sprinter 515  
 

68/5.3.2 RM rozhodla: 
o uzavření kupní smlouvy na nákup vozidla Iveco Daily 70C15 DOKA v ceně 465 400,- Kč bez DPH. 

  
68/5.4.1 RM schvaluje: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 042861/17/OSV  o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb.  

 
68/6.1.1 RM  schvaluje: 

1. Směrnici č. 1    Dlouhodobý majetek a inventarizace  
2. Směrnici č. 2    Oběh účetních dokladů 

 

68/6.2.2 RM odkládá: 
projednání bodu - 68/6.2 Přeřazení   pracovníka – OIMH správa nemovitostí do příští RM. 

 
 

 


