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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 18 

Dne: 2. srpna 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 2. 8. 2019. 
 

2019/18/2.1 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY PŘÍRODODECKÉHO PAVILONU ZŠ ŽIDLOCHOVICE A 

REKONSTRUKCE JÍDELNY“ s účastníkem zadávacího řízení „Sdružení INVIN s.r.o. – Conctract management, 
a.s.“, se sídlem Sochorova  3178/23, 616 00 Brno. 

 

2019/18/3.1 RM doporučuje: 
ZM koupit od pana xx, do svého vlastnictví  pozemek p. č. 2020/2 v  k. ú. Blučina za stanovenou konečnou 

kupní cenu 125 000,- Kč. Pozemek je nezbytný pro zajištění cesty k uskutečnění záměru výstavby 
Archeoparku na Výhoně. 

 

2019/18/3.2.1 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 2019/17/4.3.1 a 2019/17/4.3.2. 

 
2019/18/3.2.2 RM rozhodla: 

stanovit účelový dar od stavebníka na zbudování parkovacího místa na městském pozemku ve výši: 70 000,- 
Kč na 1 parkovací místo. Uvedená cena je konečná. Tento účelový dar je stanoven pouze pro stavebníky bez 

možnosti zbudování parkovacího stání na vlastním pozemku. Posouzení jednotlivých případů provede 

technická komise města Židlochovice a RM.  
 

2019/18/3.2.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o účelovém daru s xx na zajištění parkovacích a odstavných stání v rámci stavby s názvem 

„Nástavba a přístavba domu parc. č. 1623, ulice Komenského 352, Židlochovice, včetně plynovodní přípojky“. 

Celkově se jedná o 3 parkovací/odstavná místa, tj. o částku 210 000,- Kč.    
 

2019/18/3.3 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „VYBAVENÍ DĚTSKÉHO A FITNESS HŘIŠTĚ U ZŠ TYRŠOVA 

V ŽIDLOCHOVICÍCH“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
2019/18/4.1.1 RM xx na xx a trvat na soudním vystěhování. 

 
2019/18/4.1.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu s xx dohodou. 
 

2019/18/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 0264/2016 s Dětským sborem Židlochovice, zapsaný spolek, 
Nádražní 232, 667 01 Židlochovice, IČO: 05292794, o rozšíření doby užívání vypůjčených prostor na celý 

týden a umožnění přenechání těchto vypůjčených prostor i jiným, vyjmenovaným subjektům ze Židlochovic 
bez předchozího souhlasu půjčitele.  

 

2019/18/4.3 RM rozhodla uzavřít: 
dodatek č. 1/2019 smlouvy o výpůjčce č. 0071/2019 s názvem „Výpůjčka fotbalového areálu“ s Fotbalovým 

klubem Židlochovice, z.s., Nádražní 126, 667 01 Židlochovice, IČO: 26545560, o bezúplatné výpůjčce na 
sportovní areál.  Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.  

 
RM bere na vědomí: 

uzavřené smluvní vztahy o ubytování a nájemní smlouvy s paní xx.  

 
2019/18/5.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Výhonek, z.s., Kpt. Rubena 381, Židlochovice 667 01, a to ve výši 
10.000,- Kč. 

 

2019/18/5.2 RM  schvaluje: 



Město Židlochovice 
 

2 

dar ve výši 10 tis. Kč  na pořízení židlochovského kroje, v r. 2019 celkem na 3 kusy.   

 
2019/18/6.1 RM schvaluje: 

Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Měnín na výkon úkolů obecní policie. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 

2019/18/6.2.1 RM schvaluje: 

Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Nosislav na výkon úkolů obecní policie. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 

2019/18/6.2.2 RM schvaluje: 
Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Otmarov na výkon úkolů obecní policie. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 

 

RM vykonala: 
pochůzku k buňkám na ul. Palackého. 

 
2019/18/8.1 RM ukládá: 

Ing. Bronislavu Svobodovi projednat na DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň možnost příspěvku na 
financování opravy odpočívadla na cyklostezce na Žerotínově nábřeží. 

 

RM bere na vědomí: 
plánovaný pochod rakouských čertů v sobotu 23. 11. 2019. 


