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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 41 

Dne: 4. září 2020 

 

2020/41/3.1 RM rozhodla: 

objednat u společnosti ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno, IČO: 00558010, stavební úpravy 
horního patra radnice v ceně 354 194,- Kč bez DPH a termínem provedení do 30. 9. 2020.   

 
2020/41/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít následující dodatky s firmou: Laboro ateliér s.r.o.., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940:  
1. Ke smlouvě o dílo č. 0297/2019 – Chodníky v Židlochovicích – dodatek č. 1/2020 – s posunem 

termínu odevzdání díla do 30. 10. 2020.  

2. Ke smlouvě o dílo č. 0230/2019 – Komenského 52, parkování ve vnitrobloku – dodatek č. 1/2020 – 
s posunem termínu předání dokumentace pro umístění stavby do 30. 11. 2020. 

3. Ke smlouvě o dílo č. 0177/2019 – Rekonstrukce komunikace Komenského (2 úseky) – dodatek č. 
2/2020 s posunem termínu do 16. 11. 2020.  

 

2020/41/3.3 RM rozhodla: 
upravit dobu trvání výpůjčky pozemků od obce Vojkovice (pozemky zapsané na LV 10001 pro obec Vojkovice 

a k.ú. Vojkovice u Židlochovic – par.č. 2369 a par. č. 2373) takto: po dobu trvání účelu výpůjčky, tj. do 31. 
12. 2070. 

 
2020/41/4.1 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 393/1 v domě č. p. 393, zapsanou v katastru nemovitostí na listu pro obec a k. 

ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí 
pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800).  

 podíl v rozsahu 276/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku  391, 

 podíl v rozsahu 276/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podíl v rozsahu 276/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 1 

xx, za  kupní cenu 1 420 000,- Kč a uzavřít s ní kupní smlouvu při splnění podmínek daných záměrem.  

S kupující může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění finančních prostředků na 
uhrazení kupní ceny. 

 
2020/41/4.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr pronájmu: 
- pozemku p.č. 1087, jehož součástí je budova – rodinný dům čp. 516 

- pozemku p.č. 1088 o výměře 178 m2.  

Pronájem bude na dobu určitou na 1 rok s možností automatického prodloužení. Cena pronájmu: 20 000,- 
Kč / měsíc (bez inkasa a dalších poplatků). Pronájem bude možný od 1. 10. 2020.  

Podmínky pronájmu:  
- Před podpisem smlouvy o nájmu musí mít nájemce uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré 

závazky vůči městu Židlochovice. 

 
2020/41/5.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy o dílo č. 0061/2019 „Kupní smlouva na dodávku silničního rychloměru“ s 
firmou RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČO: 25638891, týkající se zrušení části plnění 

v hodnotě 58 143,- Kč bez DPH.  Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.   

 
2020/41/5.2 RM rozhodla: 

uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 
Židlochovice pro rok 2020“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

 
1. Diakonie ČCE – středisko v Brně 

2. DOTYK II, o.p.s. 

3. Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 
4. Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 
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5. Betanie – křesťanská pomoc 

6. Domov Matky Rosy 
 

2020/41/5.3 RM schvaluje: 
zahájení výběru dodavatele Komplexního pojištění města Židlochovice a jeho organizací ve zjednodušeném 

podlimitním výběrovém řízení. 

Schválením zadávací dokumentace je pověřen starosta města. 
 

2020/41/6.1 RM schvaluje: 
přijetí daru od MAS Podbrněnsko dle přílohy. 

 

RM bere na vědomí: 
vzdání se funkce JUDr. Ludmilou Čermákovou, vedoucí Odboru vnitřní správy ke dni 31. 8. 2020. 

 
2020/41/6.2 RM pověřuje: 

vedením Odboru vnitřní správy Mgr. Karolínu Staňkovou k datu 1. 9. 2020, do doby ukončení výběrového 
řízení na funkci vedoucí Odboru vnitřní správy. 

 

2020/41/8 RM schvaluje: 
Individuální dotaci pro Výhonek, z.s., Kpt. Rubena 381, Židlochovice 667 01, a to ve výši 10.000,- Kč. 

 
  


