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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 79 

Dne: 13. července 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 13. 7. 2018. 

 
79/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

79/4.1.1 RM  rozhodla: 
propachtovat pozemky majitelům statku Ochsen  p. č. 2307/25, 2307/24, 2307/22, 2307/21, 2307/20, 

2307/19, 2307/18 Robertu xx. 

Pacht bude uzavřen na dobu určitou 5 let. Pachtovné je stanoveno na 2 500,- Kč/ha/rok. 
Jedná se o pozemky na Výhonu. 

 
79/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu na byt č. 1 přidělený dne 8. 2. 1982 v domě č. p. 611 na ul. Tyršové 

v Židlochovicích s xx  dohodou ke dni 31. 7. 2018. 
 

79/5.1.1 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 2018“ s obcemi Holasice, Hrušovany u Brna, Medlov, Popovice, 

Rajhrad, Syrovice, Žabčice. 

 
79/5.2.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Výhonek z.s. dle přílohy na uspořádání KUKU festivalu v jurtě. 
 

79/5.3.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro obyvatele ulice Dvořákovy za účelem výroby židlí v rámci akce 
Mě100Židlí.  

 
79/5.4.1 RM souhlasí: 

se zahájením výběrového řízení na koupi nového vozu. 

 
79/5.5.1 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro ZŠ Židlochovice, p. o., na rok 2018  o 500 tis. Kč s účelem na dělené třídy. 
 

79/5.5.2 RM ukládá: 
zapracovat navýšení příspěvku do  rozpočtu r. 2018. 

 

79/5.6.1 RM ruší: 
své rozhodnutí č. 74/5.4.1 ze dne 13. 4. 2018, kdy rozhodla udělit sankci za nedodržení dodání kompletní 

projektové dokumentace pro stavební povolení  v termínu dle smlouvy o dílo č. 28/2017  firmě SWECO 
Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, ve výši 20 % z celkové ceny dílčího plnění, tj. 263 000,- Kč, z důvodu 

postoupení nároku soudu. 

 
79/6.1.1 RM rozhodla: 

o uzavření dodatku číslo 1 k příkazní smlouvě na zajištění výběrového řízení Modernizace a doplnění 
podpůrných elektronických procesů pro potřeby ORP Židlochovice s firmou AJL, s.r.o., Markova 1965/6; 594 

01 Velké Meziříčí, IČ: 26933179.  
 


