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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 43 

Dne: 9. října 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 9. 10. 2020. 
 

2020/43/1.1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/43/1.2 RM rozhodla: 

o zrušení usnesení 2020/42/4.1. 

 
2020/43/2.1 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt „CHYTRÁ 
UDRŽITELNÁ ČTVRŤ ŽIDLOCHOVICE - LÍCHY“. 

 

2020/43/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo – servisní smlouvu s firmou JM Klima s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice, IČ: 

26953633, na pravidelný servis vzduchotechnického zařízení v objektu Denního stacionáře a sociálního 
bydlení na ulici Palackého v Židlochovicích v ceně 27.400,- Kč bez DPH za roční servis. 

 
2020/43/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o nájmu tepelného hospodářství č. 150/2011 se společností Alfa – 

COM, s.r.o., Herčíkova 246/1a , 612 00 Brno – Královo Pole, IČ: 25325451, týkající se snížení počtu 
obsluhovaných kotelen o jednu (Havlíčkova 393) a s tím související úpravu plateb.   

 
2020/43/4.1 RM schvaluje: 

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

služby: 
Unie pečujících z. s., Klecandova 24, 613 00 Brno. 

 
2020/43/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem úpravy distribuční soustavy u 
akce: „Židlochovice, rozš.k.NN, Město“ přes pozemky p.č. 558/19, 2784/1, 2780/1 v k.ú. Židlochovice, 

zapsané na LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 
nemovitostech města Židlochovice 3.600,- Kč bez DPH. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 

2020/43/4.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem rozšíření distribuční soustavy u 
akce: „Židlochovice, přip.k.NN, Fila“ přes pozemky p.č. 2727/1, 2727/13, 2748/4 v k.ú. Židlochovice, zapsané 

na LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech města Židlochovice:  1.100,- Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

2020/43/4.4 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem úpravy distribuční soustavy u 

akce: „Židlochovice, rozš.k.NN,Havlík“ přes pozemky p.č. 1059/1, 1399/1, 1401/1, 1403 v k.ú. Židlochovice, 
zapsané na LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech města Židlochovice 8.200,- Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
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2020/43/4.5 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 830/95 vč. dodatku řádnou výpovědí ke dni 1. 11. 2020 s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou.  

Jedná se o část pozemku p. č. 2727/13 na ul. Komenského. 
 

2020/43/4.6 RM doporučuje: 

ZM uzavřít s Ministerstvem pro místní rozvoj Zástavní smlouvu k projektu „B. J. 4 PB – PČB ŽIDLOCHOVICE“ 
(projekt denního stacionáře a výstavba bytů pro seniory). 

 
2020/43/4.7 RM rozhodla: 

vyhlásit adresný záměr výpůjčky objektu č.p. 57 na ul. Komenského v Židlochovicích zástupci amatérské 

hudební skupiny xx, od 1. 11. 2020 na dobu určitou (1 rok) s výpovědní lhůtou 1 měsíc.   
 

2020/43/5.1 RM schvaluje: 
výši nájemného pro byty v Domě s pečovatelskou službou v III. etapě dostavby s účinností od 1. 10. 2020 

ve výši 64,- Kč/m2 
 

2020/43/6.1 RM schvaluje: 

volební řád Školské rady ZŠ Židlochovice. 
 

2020/43/6.2 RM schvaluje: 
vzor nájemní smlouvy k bytům v Domě s pečovatelskou službou III. etapa dostavby. 

 

 


