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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 45 

Dne: 6. listopadu 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 11. 2020. 
 

2020/45/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/45/3.1 RM doporučuje: 

ZM směnit  pozemek  parc. č. 591/13 (5 901 m2) nacházející se v k. ú. Unkovice, ve vlastnictví Města 

Židlochovice, Masarykova 100, 667 0, IČ: 00282979, za část pozemku p.č. 1520 (5 901 m2) v k. ú. Nosislav, 
konkrétně pozemek 1520/2 dle GP č. 1119-65/2020 vyhotoveným Pavlem Daňkem, Nová 334, 664 56 

Blučina, IČ: 871 58 078. Pozemek je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 61300 
Brno - Černá Pole, IČ: 62156489. Náklady spojené se směnou ponese město Židlochovice. Směna bude bez 

doplatku. 

 
RM bere na vědomí: 

uzavření smlouvy o výpůjčce kluboven Komunitního centra se společností ZDRAVOMEDICA s.r.o., MUDr. 
Tomáš Hill, nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice do 27. 11. 2020. 

 
2020/45/4.1 RM rozhodla: 

vyhlásit adresný záměr výpůjčky kluboven Komunitního centra od 27. 11. 2020 do 31. 12. 2020 společnosti 

ZDRAVOMEDICA s.r.o., MUDr. Tomáš Hill, nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice.   
 

2020/45/4.2 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr výpůjčky objektu č. p. 57 na ul. Komenského v Židlochovicích pro zástupce 

amatérské hudební skupiny, od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou. 

 
2020/45/4.3 RM rozhodla: 

doporučit ZM souhlasit se směnou  pozemků p. č  1179/18, 1179/19, 1179/22, 2210/87, 2210/100, 
2210/101, 2210/143 nacházejících se v k. ú. Židlochovice, ve vlastnictví města Židlochovice,  za pozemky p. 

č. 1163/16, 1163/19, 1163/20, 1164/3, 1164/4, 1179/29, 1179/28, 1179/32, 2728/27, 2728/48, 2728/43, 

2728/82, 2728/76, 2728/65, 2250/23, 1695, 1698, 2285/9, patřících společnosti Cezava a.s. Blučina, Blučina 
627, 66456 Blučina, IČ: 63471396, z důvodu rozvoje města Židlochovice. Náklady spojené se směnou 

ponesou smluvní strany rovným dílem. 
 

2020/45/4.4  RM rozhodla: 
prodloužit dobu trvání smlouvy č. 307/2019 o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální 

bydlení č. 1 na ul. Palackého 939 uzavřenou s xx na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 
2020/45/4.5 RM rozhodla: 

ukončit s nájemcem bytu č. 9, na nám. Míru č. p. 148, paní  xx, nájemní vztah vyplývající ze smlouvy č. 
116/14 (uzavřené  dne 18. 6. 2014) dohodou ke dni 30. 11. 2020. Dále RM rozhodla vyplatit nájemci p. 

Damborské po odečtení 50% amortizace vybavení, které v bytě zanechá a to renovovanou kuchyňskou linku 

za 6 000,- Kč , dále el. sporák Amica za 3 800,- Kč a digestoř Amica za 900,- Kč. Celkem se jedná o 10 700,- 
Kč.  

 
2020/45/5.1 RM doporučuje: 

ZM uzavřít s Komerční bankou a. s. úvěr ve výši 220 000 000,- Kč, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,95% 
ročně, která bude od r. 2022 změněna na pevnou, s dobou čerpání do 31. 12. 2021 a  se splatností  31. 10. 

2035, se zástavou min. 70 obecních bytů, a pověřit starostu podpisem úvěrové smlouvy 

 
2020/45/5.2 RM rozhodla: 

uzavřít kupní smlouvu na obytný přívěs. 
 

2020/45/5.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dohodu o náhradě škody s majiteli RD č. p. 97, xx, v předloženém znění a v částce 260 239,50 Kč.  
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2020/45/5.3.2 RM rozhodla: 
uzavřít dohodu mezi městem Židlochovice a firmou ESOX spol. s r.o. o úhradě části náhrad z Dohody o 

náhradě škody uzavřené mezi vlastníky RD č. p. 97 a městem Židlochovice,  a to ve výši 53 767,- Kč. 
 

2020/45/5.4.1 RM rozhodla: 

v rámci zadávacího řízení Komplexního pojištění města Židlochovice a jeho organizací  vybrat jako 
nejvýhodnější nabídku dle kritéria nejnižší nabídkové ceny účastníka Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 

656/3, 186 00 Praha 8, IČO: 47115971. 
 

2020/45/5.4.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvy s vybraným účastníkem. 
 

2020/45/5.5 RM doporučuje: 
ZM přidělit úvěr  MFRB  žadatelům dle rozpisu. 

 
2020/45/6.1.1 RM odvolává: 

členy škodní komise Ing. Zdeňku Koutnou a Jana Šotnara. 

 
2020/45/6.1.2 RM jmenuje: 

tyto členy škodní komise:  
- Ing. Kateřina Cmarková, Odbor investic a místního hospodářství,  

- Ing. Petr Maša, člen ZM, Komise technická. 

 
2020/45/6.2 RM doporučuje: 

ZM schválit změnu Statutu MFRB města Židlochovice, a to v bodě max. výše úvěru 400 tis. Kč a výše úroků 3 
% ročně. 

 
RM bere na vědomí: 

informaci starosty města o záměru umístění odběrového místa na COVID-19 na koupališti města. 

 
2020/44/8 RM doporučuje: 

ZM schválit posunutí termínu vyúčtování dotace TJ Sokol Židlochovice ve výši 168 179,- Kč (investiční výdaje 
– nákup nových židlí) na červen 2021, protože v prostorách sokolovny probíhá po celý rok 2020 výdej obědů 

pro ZŠ Židlochovice a investiční výdaje budou realizovány až po ukončení provozu výdeje obědů. 

  


