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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 44 

Dne: 23. října 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 23. 10. 2020. 
 

2020/44/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/44/2.1.1 RM souhlasí: 

s předloženou Dohodou o prodloužení Doby pro dokončení a dob pro splnění postupně návazných milníků 

s termíny: 
Doba pro dokončení se prodlužuje o 18 dnů do 18. 12. 2020. 

Doby postupně návazných milníků se prodlužují:  
- Dokončení stavebních prací o 30 dnů - do 30. 11. 2020. 

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby o 18 dnů - do  

18. 12. 2020. 
- Kolaudace stavby o 18 dnů - do 18. 12. 2020. 

- Předání a převzetí stavby o 18 dnů - do 18. 12. 2020. 
Jedná se o stavbu ZŠ Židlochovice, Přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny. 

 
2020/44/2.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy č. 0109/2020, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 31. 12. 

2020 (tj. posun o 2 měsíce).  Dodavatelem je: GASTROFORM, s.r.o., Ondrova 159/9, Kníničky, 635 00 Brno. 
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. 

Jedná se o stavbu ZŠ Židlochovice, Přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny. 
 

2020/44/3.1.3 rozhodla: 

nedoporučit  ZM odkoupení podílu 5/8 na pozemku p. č. 2210/24 o výměře 2838 m2 a  
podílů ½ a ½  na pozemku p. č. 2308 o výměře 3378 m2, zapsaný na LV  1450  pro  k. ú. Židlochovice. 

 
2020/44/3.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo přijmout od xx,  jako dar do svého vlastnictví ½ podíl na pozemku p.č. 1658/2, zapsaného 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, na LV č. 1542.  
Jedná se o pozemek v trati  Podsedky. 

 
2020/44/3.3 RM doporučuje: 

ZM přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. 572/3 o výměře 98 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno, 

Příkop 11, 602 00 Brno. 
Jedná se o část komunikace směrem k OSEVĚ. 

  
2020/44/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 0016/2020  „Restaurování sochy Sternův kříž“ se zhotovitelem 

Mgr. Martinem Slovákem, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu dokončení díla do 30. 11. 2020. 

 
2020/44/3.5 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o dílo č. 0017/2020  „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice“ se 
zhotovitelem MgA. Josefem Červinkou, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124. Předmětem 

dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2020. 

 
2020/44/3.6 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo  se společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526  na akci 
Židlochovice – terénní úpravy rozvojové plochy Z63 v nezbytném rozsahu pro vyjmutí ze záplavového území 

a  následné umístění stavby obchodního domu.  
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2020/44/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou itself s.r.o., Pálavské náměstí 
4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, na umístění a provoz podzemní komunikační sítě zřízené v rámci 

stavby: „Veřejné optické přístupové sítě Nosislav, včetně přípojné trasy“ na parc.č. 325/2, 345/1, 346, 347, 
348, 397/2, 399/5, 436/1, 488/1, 510/2, 531/1, 532/1, 2727/1, 2727/3, 2727/4, 2727/7, 2727/14, 2727/15, 

2809/10, 2809/11, 2810/7,  2810/31, 2810/33, 2810/34, 2810/35, 2810/36, 20810/37 a 2810/39, všechny  

k.ú. Židlochovice a obec Židlochovice. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 56.245,- Kč. K této 
částce bude připočteno DPH. Věcné břemeno je specifikováno v geometrických plánech č. 1954-27/2018 ze 

dne 27. 01. 2020 zhotoveném společností ELGEO, s. r. o., Charbulova 96/168, 618 00 Brno a č. 1989-
4196/2020 ze dne 15. 06. 2020, zhotoveném společností GEO75 s.r.o., Sokolova 32, 619 00 Brno. 

 

2020/44/4.2 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku p. č. 1108/1. Dle GP 1957-400/2019 se jedná o pozemek s novým označením p.č. 

1108/13 o výměře 33 m2 v k. ú. Židlochovice, zapsán na LV č. 1 pro k. ú. a obec Židlochovice, společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 280 85 400, za cenu 

obvyklou (stanovenou znaleckým posudkem) ve výši  2 260,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 74 580,- Kč. Ke 
kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 

Jedná se část pozemku vedle posledního panelového domu na ul. Masarykově, pod trafostanicí. 

 
2020/44/4.3 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu Komenského 38 (výměra 19,92 m2) od 1. 11. 2020 
s panem xx, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce a cenou nájmu 819,- Kč/m2/rok (cena bez 

energií a dalších poplatků).  

 
2020/44/4.4 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory Komenského 408 (výměra 130 m2) od 1. 11. 2020 s paní 
Růženou Kvapilovou, Pasohlávky 208, 691 22 Pasohlávky, IČO: 65371381, na dobu neurčitou, s výpovědní 

dobou 3 měsíce a cenou nájmu 950,- Kč/m2/rok (cena bez energií a dalších poplatků).  
 

2020/44/4.5 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1087, jehož součástí je budova – rodinný dům čp. 516 a pozemek 
p. č. 1088, s xx, od 1. 11. 2020 na dobu určitou (1 rok) s možností automatického prodloužení. Cena 

pronájmu činí: 25 000,- Kč/měsíc (tato cena v sobě nezahrnuje inkaso a další poplatky).   
 

2020/44/4.6.1 RM doporučuje: 

ZM zrušit své usnesení č. 2020/19/5 ze dne 2. 9. 2020 o prodeji bytu č. 12 na sídlišti Družba. 
 

2020/44/4.6.2 RM rozhodla: 
vyhlásit na úřední desce záměr prodeje bytové jednotky č. 12 na Sídlišti Družba v Židlochovicích 

v následujícím znění:  

 

 bytová jednotka č. 651/12 v domě č. p. 651, zapsaná v katastru nemovitostí na listu pro obec a k. ú. 
Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí 

pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855), za minimální kupní cenu 2 500 000,- Kč za 
bytovou jednotku, 

 

 podílu na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 1855, náležejícímu k  bytové jednotce č. 651/12 za cenu 4 200,- Kč za jeden podíl. 

 

Podmínky prodeje: 

 kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku 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 s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

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

 

2020/44/4.7  RM rozhodla: 
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prodloužit dobu trvání smlouvy č. 303/2019 o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální 

bydlení č. 4 na ul. Nádražní 938 uzavřenou s xx na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
 

2020/44/4.8 RM rozhodla: 
prodloužit dobu trvání smlouvy č. 305/2019 o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální 

bydlení č.6 na ul. Nádražní 938 uzavřenou s xx na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 
2020/44/5.1.1 RM schvaluje: 

návrh rozpočtu  pro r. 2021 a  návrh střednědobého výhledu pro roky 2021-2023 Základní školy 
Židlochovice, p.o. 

 

2020/44/5.1.2 RM schvaluje: 
návrh rozpočtu  pro r. 2021 a  střednědobého  výhledu pro roky 2021-2023 Mateřské  školy Židlochovice, 

p.o. 
 

2020/44/5.2 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 9  rozpočtu  r. 2020. 

 

2020/44/5.3 RM schvaluje: 
ceník za uložení stavební suti ve sběrném dvoře: 

Malý přívěsný vozík za auto – do délky 150 cm   100,- Kč 
Velký přívěsný vozík za auto – do délky 250 cm   150,- Kč 

Velký přívěsný vozík za auto – dvouosý    250,- Kč 

 
RM projednala: 

pracovní verzi rozpočtu na rok 2021. 
 

2020/44/5.5 RM doporučuje: 
ZM vyhlásit Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2021. 

 

2020/44/5.6 RM doporučuje: 
ZM vyhlásit Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice v roce 2021.  
 

2020/44/5.7 RM rozhodla: 

v rámci zadávacího řízení Komplexního pojištění města Židlochovice a jeho organizací: 
 

- vyloučit účastníka Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, 
IČO: 47116617 a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

 

- vyzvat účastníka Allianz pojišťovna, a.s. k objasnění nabídky. 
 

2020/44/6.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o poskytování konzultací a poradenských služeb (týkající se elektronického nákupu energií) 

se společností ENPROMA Dušan Makaj, Pechova 1518/16, 615 00 Brno, IČO: 49601342, na dobu neurčitou. 
Odměna za jednotlivou elektronickou aukci činí 1 000,- Kč bez DPH.  

 

2020/44/6.2.1 RM pověřuje: 
uzavíráním a podpisem smluv o poskytování pečovatelské služby vedoucí služby Mgr. Lenku Brázdovou, 

s účinností od 23. 10. 2020 na dobu neurčitou. Toto pověření nahrazuje pověření schválené RM Židlochovice 
ze dne 24. 1. 2007. 

 

2020/44/6.2.2 RM pověřuje: 
uzavíráním a podepisováním smluv o poskytování služby denní stacionář sociální pracovnici Mgr. Lenku 

Brázdovou, DiS. ml., s účinností od 23. 10. 2020 na dobu neurčitou. 
 

2020/44/6.3.1 RM schvaluje: 
„Vnitřní pravidla poskytování služby Denní stacionář Židlochovice“. 

 

2020/44/6.3.2 RM schvaluje: 
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 „Ceník nabízených služeb Denního stacionáře Židlochovice“. 

 
RM bere na vědomí: 

informaci starosty o kastraci koček. 
 

RM bere na vědomí: 

informaci starosty o jednáních k řešení hluku vlaku. 
 

2020/44/8 RM schvaluje: 
přesun dotačních prostředků z investičních výdajů (zhodnocení budovy) na výdaje neinvestiční (provozní 

výdaje) organizaci Orel jednota Židlochovice. 

 


