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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 70 

Dne: 2. února 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných ke 2. 2. 2018. 

 
70/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

70/3.1.1 RM rozhodla: 
podat žádost o dotaci z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností“ na restaurování kulturní památky – sochy sv. Urbana a uzavřít smlouvu o dílo s panem Mgr. 

Martinem Slovákem, ak. soch. rest. na restaurátorské práce sochy sv. Urbana dle restaurátorského záměru 
v ceně 80 500,- Kč.   

 
70/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu s dodavatelem, který předložil nejnižší cenu nabídky ve výběrovém řízení na restaurátorské 

práce „Sousoší sv. Josef a Marie“, tj. s Mgr. Martinem Slovákem, ak. sochařem a restaurátorem, Hutník 
1454, 698 01 Veselí nad Moravou s cenou realizace 224 600,- Kč.  

 
70/3.2.2 RM rozhodla: 

podat žádost o dotaci na restaurátorské práce na díle „Sousoší sv. Josef a Marie“.  
 

70/4.1.1 RM rozhodla: 

pronajmout paní xx byt č. 9 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 3. 2018 na dobu jednoho roku s možností 
automatického prodlužování. 

 
70/4.2.1 RM rozhodla: 

v souladu s čl. VI. Nájemní smlouvy ze dne 21. 10. 2002 na bytovou jednotku č. 5 v budově č. p. 115, ul. 

Masarykové v Židlochovicích tuto ukončit dohodou ke dni 31. 1. 2018.  
 

70/4.3.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xx byt č. 5 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 3. 2018 na dobu jednoho roku s možností 

automatického prodlužování. 

 
70/4.4.1 RM rozhodla: 

v souladu s čl. VI. Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Legionářská 99 č. 131/08 ze dne 25. 6. 
2008 smlouvu ukončit dohodou ke dni 28. 2. 2018.  

 
70/4.5.1 RM rozhodla: 

v souladu s čl. IX. odst. 2 Smlouvy o nájmu místnosti č. 0322/2017 ze dne 19. 12. 2017 s xx smlouvu 

prodloužit do 31. 3. 2018.  
 

70/4.6.1 RM rozhodla: 
Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou itself s.r.o., Pálavské náměstí 

4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, na umístění a provoz podzemní komunikační sítě zřízené v rámci 

stavby: „Veřejné optické přístupové sítě Nosislav, včetně přípojné trasy“ na p. č. 534, 533/1, 532/1, 510/2, 
436/1, 488/1, 399/4, 399/5, 397/2, 345/3, 345/1, 346, 325/2, 347, 348, 2727/7, 2727/14, 2727/15, 2727/4, 

2727/3 a 2727/1  v k. ú. Židlochovice zapsaných na LV č. 1 za jednorázovou úplatu 20,- Kč za 1 m délky 
podzemního komunikačního vedení.  

Cena a délka vedení bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
70/4.7.1 RM rozhodla: 

v souladu s čl. VI. Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 88/09 ze dne 24. 6. 2009 smlouvu ukončit 
dohodou ke dni 28. 2. 2018.  

Jedná se o sklepní prostory pod domem Strejcův sbor 32. 
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70/4.8.1 RM rozhodla: 

nevyhlásit záměr prodeje části pozemku p. č. 711/4 o výměře 178 m2 v k. ú. Židlochovice. 
Jedná se o pozemek na ulici Lidické u bytového domu č. p. 638 – příjezd ke garážím.  

 
70/4.9.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení se společností LAC, s.r.o., Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad 

týkající se budoucího připojení NN na trafostanici společnosti LAC, s.r.o.  

 
70/6.1.1 RM schvaluje: 
uzavření úrazového pojištění dětí MŠ u PVZP s ročním pojistným 243,- Kč na 1 dítě. 

 


