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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 76 

Dne: 25. května 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 25. 5. 2018. 

 
76/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

76/3.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE UHELNY NA ŠKOLNÍ DÍLNU - STAVBA“.  

 

76/3.3.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE UHELNY NA ŠKOLNÍ DÍLNU - VYBAVENÍ“. 

 
76/3.4.4 RM rozhodla: 

odložit projednání bodu 76/3.4 Návrh koncepce zimní údržby komunikací, doplnění strojů a pracovníků – 

doplnění bodu č. 4 pracovní doba do příští RM. 
 

76/3.5.1 RM schvaluje:  
smlouvy na dodávku komodity zemní plyn uzavřených u dodavatele s nabízenou nejnižší cenou pro rok 2019 

až 2021 u dodavatele Utylis Energie s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1. 
 

76/3.5.2 RM schvaluje:  

uzavření smlouvy u dodavatele elektrické energie, vybraného na základě výběrového řízení s nejnižší 
nabízenou cenou pro rok 2019 u dodavatele Eneka s.r.o. Obřanská 915/101a, Brno – Maloměřice 614 00. 

 
76/3.6.1 RM doporučuje: 

ZM přijmout následující usnesení: 

„Zastupitelstvo města Židlochovice rozhodlo z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 písmeno a) 
stavebního zákona o pořízení změny č. I územního plánu Židlochovice, jejímž obsahem budou dílčí 

změny a úpravy  1 až 17 dle přílohy. 
Změna bude pořizována zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 

Zastupitelstvo města Židlochovice určilo jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

změny č. I územního plánu  Židlochovice  dle stavebního zákona na vyhodnocení výsledků 
projednání, pana starostu Ing. Jana Vitulu.“ 

 
76/3.6.2 RM doporučuje: 

doplnit  do seznamu  změny č. I územního plánu Židlochovice prověření možnosti změny podlažnosti v ploše 
OV/1 na OV/2 – areál  letního  kina (p. č. 908/6, 908/4, 908/3, 908/5).  

 

76/4.1.1 RM rozhodla: 
o uzavření nájmu k bytu č. 7, Komenského 79, na dobu jednoho roku od 1. 6. 2018. 

 
76/4.1.2 RM jmenuje: 

člena do Komise sociální a zdravotní paní Ing. Radmilu Kafkovou. 

 
76/4.2.1 RM schvaluje: 

dodatek č. 6  ke smlouvě o nájmu ze dne 7. 12. 2010  se svazkem Vodovody a kanalizace Židlochovicko, kde 
výše nájmu pro rok 2018  je 1 745 632,- Kč. 

  
76/4.3.1 RM rozhodla: 

v souladu s čl. II  bod 1 smlouvy o nájmu školní jídelny  č. 108/08  uzavřít dodatek č. 1 s potvrzením 

konečného termínu ukončení nájmu 31. 7. 2018. 
 

76/5.1.1 RM bere na vědomí: 
závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za r. 2017 a doporučuje je předložit ZM .  
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76/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  účetní závěrku roku 2017. 

 
76/5.2.2 RM schvaluje: 

účetní závěrku ZŠ Židlochovice, p. o. za rok 2017 bez výhrad. 
 

76/5.2.3 RM schvaluje: 

účetní závěrku MŠ Židlochovice, p. o. za rok 2017 bez výhrad. 
 

76/5.3.1 RM bere na vědomí: 
závěrečný účet společnosti s r.o. KTS za r. 2017 a doporučuje ho předložit  ZM.  

 

76/5.4.1 RM schvaluje: 
přijetí dotace z Jihomoravského kraje z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC v Jihomoravském kraji v roce 

2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

76/5.5.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2018. 

 

76/5.6.1 RM schvaluje: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „UDRŽOVÁNÍ 

CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE - V ROCE 2018“. 
 

76/5.7.1 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 2018“ s obcemi Blučina, Měnín, Moutnice, Opatovice, Přísnotice.  
 

76/5.8.1 RM  rozhodla  
poskytnout odměnu ředitelkám příspěvkových organizací dle přílohy. 

 

76/5.9.1 RM doporučuje: 
ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád dle přílohy 

 
76/5.10.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  závěrečný účet roku 2017, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 

 
76/6.1.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Smlouva o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, s platností a účinností 
od 25. 05. 2018 a pověřuje starostu města Židlochovice jejím podpisem. 

 

76/6.1.2 RM jmenuje: 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů města Židlochovice spol. INIT technology s.r.o., zastoupenou ing. 

Radkem Černobilou, se sídlem Uherské Hradiště 686 01, Prostřední 132. 
 

76/6.2.1 RM rozhodla: 
o ukončení plnění Smlouvy o dílo č. 275/16 uzavřené dne 25. 11. 2016.  

 

76/6.2.2 RM ukládá: 
uzavřít Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo č. 275/16 ze dne 25. 11. 2016 na akci „Demolice BD č. p. 98 a 

objektů na par. č. 1539“.  
 

76/6.2.3 RM ukládá: 

připravit do příští RM rozbor nákladů akce „Demolice BD č. p. 98 a objektů na par. č. 1539“. 
 

76/6.3.1 RM schvaluje: 
pojistné smlouvy:  

- dodatek č. 1 ke smlouvě 8068626828 
- dodatek č. 2 ke smlouvě 8068626828 
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76/6.4.1 RM rozhodla: 

schválit Zpracovatelskou smlouvu se společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. na ochranu 

osobních údajů při administraci veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje CENT. 
 

76/8.1 RM rozhodla: 
udělit ocenění za přínos městu občanům dle přílohy. 

 


