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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 78 

Dne: 22. června 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 6. 2018. 

 
78/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

78/3.1.5 RM rozhodla:  
vyhlásit výběrové řízení na dodávku služeb „Zimní údržba místních komunikací - vozovek na období 

2018/2021“ a „Zimní údržba místních komunikací – chodníků v Židlochovicích na období 2018/2021“. 

 
78/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „HERNÍ PRVEK „ŠKUNER“ – KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE“ s dodavatelem „hřiště.cz“ 
na dodání herního prvku „ŠKUNER – 90 MINI HOUP“. 

 

78/3.3.1 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 76/6.2.1 a č. 76/6.2.2 ze zasedání č. 76 ze dne 25. 5. 2018. 

 
78/3.3.2 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 (2)“. 

 

78/3.4.1 RM schvaluje: 
Nařízení města Židlochovice č. 1/2018, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov v zařizovacím obvodu Židlochovice. 
 

78/4.1.1 RM rozhodla: 

pronajmout byt č. 3 na Coufalíkově nám. 256, Židlochovice, paní xx, a to od 1. 7. 2018 na dobu určitou do 
30. 6. 2019 s možností automatického prodlužování. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovení 

nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“.  
 

78/4.2.1 RM rozhodla: 

pronajmout byt č. 5 na Coufalíkově nám. 256, Židlochovice, xx, a to od 1. 7. 2018 na dobu určitou do 30. 6. 
2019 s možností automatického prodlužování. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovení 

nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“. 
 

78/5.1.1 RM schvaluje: 
přijetí dotace ve výši 74 900,- Kč na poskytování pečovatelské služby dle „Smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb“, č. smlouvy 052105/18/OSV.  

 
78/5.2.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2018. 
 

78/5.3.1 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro ZŠ Židlochovice, p. o., na rok 2018 o 70 tis. Kč na účetní pro ŠJ. 
 

78/5.3.2 RM neschvaluje: 
navýšení příspěvku pro ZŠ Židlochovice, p. o., na rok 2018 o 500 tis. Kč na provoz ŠJ. 

 
78/5.3.3 RM ukládá: 

zapracovat navýšení příspěvku do  rozpočtu r. 2018. 

 
78/6.1.1 RM souhlasí: 

s navýšením 1 pracovní pozice (investičního referenta) na Odbor investic a majetku města Židlochovice a 
vypsáním výběrového řízení na tuto pozici. 
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78/6.1.2 RM bere na vědomí: 

vzdání se funkce Ing. Zdeňky Koutné, vedoucí Odboru investic a majetku města Židlochovice ke dni 31. 07. 

2018. 
 

78/6.1.3 RM jmenuje: 
ve funkci vedoucí Odboru investic a majetku města Židlochovice Ing. Kateřinu Cmarkovou, s účinností od 1. 

8. 2018. 


