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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 80 

Dne: 13. srpna 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 13. 8. 2018. 

 
80/2.1.2 RM odkládá: 

projednání bodu 80/2.1 - Zrušení usnesení – uzavření dodatku č. 1/2018 k SoD 0005/2018 do příští RM. 
 

80/2.2.2 RM odkládá: 
projednání bodu 80/2.2 - Uzavření dodatku č. 1/2018 k SoD 0005/2018 – změna termínu předání díla a 

smluvní ceny do příští RM. 

 
80/3.1.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „MOKŘAD V ZAHRADĚ ZŠ ŽIDLOCHOVICE“. 
 

80/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o vstupu na nemovitost a o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu 
se subjektem Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Vojkovicích, 

Hrušovanská 214, 667 01, za účelem realizace stavby „Židlochovice, ul. Masarykova – rekonstrukce 
kanalizace“ dle projektové dokumentace vypracované firmou DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, 

hlavní projektant Ing. Radka Klímová, a to na pozemcích města p. č. 1401/1 a 1399/1 v k. ú. Židlochovice.  
 

80/3.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke SoD č. 59/2018 se společností AQUATIS a.s., Botanická  834/56, 602 00 Brno na akci 
Protipovodňová ochrana města Židlochovice – III. etapa, s prodloužením termínu do 31. 8. 2018. 

 
80/3.4.2 RM ukládá: 

doplnit k výstavbě dvou rodinných domů na ulici Dezortova informace, zda je výstavba v souladu s územním 

plánem v maximální zastavěnosti pozemku a způsob řešení parkování. 
 

80/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu o zemědělském pachtu č. 103/2014 dohodou ke dni 31. 8. 2018. Smlouva byla uzavřena 

mezi městem Židlochovice a xx.  

 
80/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 120/2009 včetně dodatku dohodou ke dni 31. 12. 2018. Smlouva o 
nájmu pozemku byla uzavřena mezi městem Židlochovice a nájemci:  xxx.  

 
80/4.2.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr propachtování pozemku p. č. 2748/4, k. ú. Židlochovice, o výměře 2 927 m2 (vedle 

drůbežárny). 
 

80/5.1.1 RM doporučuje: 
ZM přidělit úvěr  MFRB  žadatelům dle rozpisu. 

 

80/6.1.1 RM schvaluje: 
pojistné smlouvy: dodatek č. 3 ke smlouvě 8068626828. 

 
80/6.2.1 RM schvaluje: 

veřejnoprávní smlouvu s obcemi správního obvodu Židlochovic na úseku projednávání přestupků. Smlouva je 
přílohou tohoto usnesení. 

 

80/6.3.1 RM souhlasí: 
s navýšením pracovního místa na OŽPSÚ – a to 1 pracovní pozice (úředník) na celý pracovní úvazek. 

 
80/6.4.1 RM schvaluje: 

Darovací smlouvu na tři obrazy autora Vítězslava Rubera, za účelem výzdoby obřadní síně. 


