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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 42 

Dne: 25. září 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 25. 10. 2020. 
 

2020/42/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/42/3.1.1 RM rozhodla:  

objednat u společnosti JAAHA s.r.o., Na Návsi 2, 664 61 Opatovice, IČO: 29215765, opravu odvodnění 

plochy parkovacích stání za BD č. p. 654 dle předloženého řešení v částce 87 891,75 Kč vč. DPH a termínem 
provedení do konce roku 2020.  

 
2020/42/3.1.2 RM rozhodla: 

objednat u společnosti JAAHA s.r.o., Na Návsi 2, 664 61 Opatovice, IČO: 29215765, provedení odvodnění 

plochy za BD č. p. 659 ve variantě:  
Přespádování dlažbou – za cenu 126 001,46 Kč vč. DPH, 

Termín provedení je do konce roku 2020.  
 

2020/42/3.2 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběrového řízení na zpracování urbanistického, architektonického a krajinářského řešení 

udržitelné čtvrti Chytré Líchy a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
2020/42/3.3 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo: 
1.  o pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona. 

2. že obsahem změny č. VI ÚP Židlochovice bude: 

prověření možností změny ÚP na pozemcích p. č. 1387 a 1388/1 (stávající „zubárny“) a 
nejbližších okolních pozemcích a to z nynějších ploch občanského vybavení zdravotnictví, 

bydlení venkovského, ploch zeleně a ploch veřejných prostranství komunikace na plochy, které 
umožní jak zachování funkce tohoto území pro zdravotnictví, zejména v části přiléhají k ulici 

Masarykově, tak využití zadního traktu pro funkci bydlení a to jakéhokoliv. 

3. že změna č. VI ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem. 
 

2020/42/3.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu – blokace nemovitosti s poplatkem 20 800,- Kč – s realitní kanceláří M&M reality holding a. 

s., Krakovská 583/9, 110 00 Praha, IČO 27487768,  pro koupi pozemku p.č. 2058, k.ú. Vojkovice za cenu 
833 120,- Kč.   

Pozemek p. č. 2058, na LV: 284, vlastní xx. 

 
2020/42/3.4.2 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p.č. 2058, k.ú. Vojkovice, za cenu 833 120,- Kč od xx. Koupě bude uskutečněna přes 
realitní kancelář: M&M reality holding a. s., Krakovská 583/9, 110 00 Praha, IČO 27487768 (poplatek činí 

20 800,- Kč).  

 
2020/42/3.5 RM schvaluje: 

Energetickou koncepci Energeticky pozitivní  čtvrť Chytré Líchy 
 

2020/42/4.1  RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení  č. 2 na ul. Nádražní 

937 s xx na dobu určitou od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021. 

 
2020/42/4.2 RM rozhodla: 

pronajmout xx byt č. 26 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 10. 2020 na dobu jednoho roku s možností 
automatického prodlužování. 

 

2020/42/4.3 RM rozhodla: 
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pronajmout xx byt č. 28 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 10. 2020 na dobu jednoho roku s možností 

automatického prodlužování. 
 

2020/42/4.4 RM rozhodla: 
pronajmout xx byt č. 29 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 10. 2020 na dobu jednoho roku s možností 

automatického prodlužování. 

 
2020/42/4.5 RM schvaluje: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce prostor Komunitního centra přijetí dotace se subjekty poskytujícími sociální 
služby: 

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 894/27, 602 00 Brno; Spolek zdravotně postižených 

Brněnska, Sportovní 469/13, 664 12 Oslavany; Práh Jižní Morava z. ú., Tuřanská 12, 620 00 Brno. 
 

RM bere na vědomí: 
ukončení nájemní smlouvy č. 0001/2019 na nebytový prostor v domě č. p. 38 na ul. Komenského 

v Židlochovicích s nájemcem xx ke dni 31. 8. 2020. 
 

2020/42/4.6 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. Komenského 38 v Židlochovicích o ploše 19,92 m2 na 
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, od 1. 11. 2020 a minimální cenou pronájmu 700,- Kč/m2/rok.   

 
2020/42/4.7 RM rozhodla: 

pronajmout xx byt č. 27 v Domě s pečovatelskou službou od 15. 10. 2020 na dobu jednoho roku s možností 

automatického prodlužování. 
 

2020/42/4.8 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 Bytové jednotky č. 234/4 v domě č. p. 234, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro 

obec a k. ú. Židlochovice č. 2692 (dům č. p. 234 stojí na pozemku p. č. 650/1, zapsaném v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2691),  za minimální kupní cenu 3 268 

000 Kč včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  

 

 Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky vč. podílů bude zaplacena před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré závazky 

vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

2020/42/5.1 RM schvaluje: 

přijetí dotace za státního rozpočtu na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů 
v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách. 

 
2020/42/5.2 RM rozhodla: 

uzavřít darovací smlouvu s xx na finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč na opravu odvodnění komunikace na 
rozhraní ulice Nad Farou a Coufalíkova náměstí.  

 

2020/42/5.3 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2020. 

 
2020/42/5.4 RM schvaluje: 

zřízení pokladny pro příjem správních poplatků matriky. 

 
2020/42/5.5.2 RM odkládá: 

projednání bodu - 42/5.5 Platby ve sběrném dvoře -  za uložení stavební suti do příští RM. 
 

2020/42/5.6 RM rozhodla: 

kompenzovat panu xx, náklady vložené do bytu a oplocení zahrady ve výši 30 tis. Kč.  
 

2020/42/6.1 RM schvaluje: 
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„Jednací řád Komise pro plánování sociálních služeb“, „Statut Komise pro plánování sociálních služeb“ a 

obsazení komise dle přílohy.  
 

42/8.1 RM rozhodla: 
vypovědět nájemní smlouvu č. 142/2002 včetně dodatků s MZLU Brno, Školský zemědělský podnik Žabčice, 

Zemědělská 53, 664 63 Žabčice, IČO: 62156489. 

 
2020/42/8.2 RM se zavazuje: 

poskytnout městské prostory pro provoz kardiologické ambulance. Nájemní smlouva bude sepsána 
s poskytovatelem MUDr. Karel Kameník s.r.o., Jílová 145/32B, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 29298237. 

 


