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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 49 

Dne: 15. ledna 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 15. 1. 2021. 
 

2021/49/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/49/2.1 RM schvaluje: 

předloženou Variaci č. 3 a s vyčíslením navýšení finančního objemu prací ve výši 51 907,29 Kč bez DPH, 62 

807,82 Kč vč. DPH pro akci „ZŠ Židlochovice, Přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny“. 
 

2021/49/2.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o dílo č. 0085/2020 uzavřené se společností STAMA GROUP s.r.o., 

Masarykova 365, 691 64 Nosislav, IČO: 06493840, ve výši 278 961,99 Kč bez DPH (320 806,26 Kč vč. DPH) 

a současně prodloužení termínu dokončení akce do 26. 02. 2021. Důvodem je navýšení rozsahu 
prováděných prací.  

 
2021/49/2.3 RM schvaluje: 

předložený změnový list č. 1 ke smlouvě č. 0242/2019 – Smlouva o poskytování služeb, uzavřené se 
společností INVIN s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, dne 11. 10. 2019, týkající se prodloužení prací a 

navýšení ceny o 592 668,00 Kč bez DPH.  

 
2021/49/3.1.1 RM doporučuje: 

ZM koupit podíl 1/3 na pozemku p.č. 1174/3, zapsaný na LV č. 1007 pro k.ú. a obec Židlochovice, od xx, za 
stanovenou kupní cenu 28.933,- Kč, tzn. 400 Kč/m2. 

 

2021/49/3.1.2 RM doporučuje: 
ZM koupit podíl 1/3 na pozemku p.č. 1174/3, zapsaný na LV č. 1007 pro k.ú. a obec Židlochovice, od xx, za 

stanovenou kupní cenu 28.933,-Kč, tzn. 400 Kč/m2. 
Jedná se o pozemek situovaný na pravém břehu od řeky Litavy, v části „Severního předměstí“.  

 

2021/49/3.2 RM doporučuje: 
ZM koupit nemovitost č. 294 na pozemku p.č. 22, zapsaný na LV č. 100 pro k.ú. a obec Židlochovice, od xx, 

za kupní cenu 250 000,- Kč. 
 

2021/49/3.3 RM rozhodla: 
požádat MKČR o zapsání objektu Robertovy vily do „Ústředního seznamu kulturních památek ČR“. 

 

2021/49/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu k obytnému kontejneru č. 2 na ul. Palackého 939 s xx.  

 
2021/49/4.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 8 na ul. Komenského 52, Židlochovice s xx na dobu určitou od 

1.2.2021 do 31.12.2022. 
 

2021/49/4.2.1 RM doporučuje: 
ZM zrušit své usnesení č. 2020/13/11 ze dne 29. 4. 2020. 

 
2021/49/4.2.2 RM doporučuje: 

ZM rozhodnout prodat pozemky v k.ú. Židlochovice: 

- část pozemku p.č. 1170 o výměře 730 m2, orná půda, 

- část pozemku  p.č. 1171, o výměře 1495 m2, orná půda, 

- pozemek p.č. 1172/1, o výměře 78 m2, orná půda, 

- část pozemku   p.č. 1172/2, o výměře 54 m2, ostatní plocha, 

- část pozemku   p.č. 1172/3, o výměře 57 m2, orná půda, 

- část pozemku   p.č. 1172/4, o výměře 1435 m2, orná půda, 
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- pozemek p.č. 1173/1, o výměře 681 m2, orná půda, 

- pozemek p.č. 1173/2, o výměře 437 m2, orná půda, 

- část pozemku   p.č. 1173/3, o výměře 169 m2, orná půda, 

- pozemek p.č. 1173/5, o výměře 22 m2, orná půda, 

- pozemek p.č. 1173/6, o výměře 296 m2, orná půda, 

- část pozemku   p.č. 1174/1, o výměře 2037 m2, orná půda, 

- část pozemku   p.č. 1174/2, o výměře 48 m2, orná půda, 

- část pozemku   p.č. 1174/5, o výměře 58 m2, orná půda, 

- pozemek p.č. 1174/6, o výměře 886 m2, orná půda. 

společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Tleskačova 1660/2, 634 34 Kuřim, IČO 26893223, za cenu 

1 850,- Kč/m2 bez DPH a za podmínky investice do území dle dokumentu „ Specifikace souvisejících investic“.  
S kupujícím bude uzavřena Smlouva o uzavření smlouvy budoucí kupní s předpokládanou celkovou výměrou 

předmětných pozemků cca 8 483 m2. Výměra převáděných pozemků bude upřesněna oddělovacím 
geometrickým plánem zpracovaným bezprostředně před uzavřením kupní smlouvy. 

 

2021/49/4.3.1 RM doporučuje: 
ZM zrušit své usnesení č. č. 2020/18/11.  

 
2021/49/4.3.2 RM doporučuje: 

ZM prodat:  
bytovou jednotku č. 234/4 (o velikosti 81,70 m2, dispozice 2+1) v domě č.p. 234, zapsanou  

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) včetně podílu na společných částech domu a pozemku, 

 
zájemcům xx, každému ½, s celkovou kupní cenou: 4 302 598 Kč a uzavřít s nimi kupní smlouvu při 

splnění podmínek daných záměrem.  

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

 
2021/49/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM zrušit své usnesení č. 2020/18/10.  
 

2021/49/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/12 v domě č.p. 651, zapsanou  v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
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),   

 podíl na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice na listu 
vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/12, 

zájemci xx kupní cenou: 2 639 990 Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných 

záměrem.  
S kupujícím může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění finančních prostředků 

na uhrazení kupní ceny. 
V případě potřeby může být na nemovitost zřízeno zástavní právo ve prospěch financující banky k zajištění 

pohledávky za kupujícími z uzavírané smlouvy o úvěru, na základě které tato banka poskytne kupujícím úvěr 

k úhradě kupní ceny.  
 

2021/49/5.1 RM schvaluje: 
řediteli  Základní  školy Židlochovice, Mgr. Vladimíru Soukopovi odměnu dle návrhu. 

 
2021/49/5.2 RM stanovuje: 

- s účinností od 1. 1. 2021 řediteli Mateřské  školy Židlochovice, příspěvkové organizace Bc. et Bc. 

Miloslavu Plockovi  plat dle platového výměru. 
 

2021/49/5.3 RM stanovuje: 
- s účinností od 1. 1. 2021 řediteli Základní školy Židlochovice, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíru 

Soukopovi plat dle platového výměru. 

 
2021/49/5.4 RM rozhodla: 
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o odpuštění nájemného nájemcům v prostorách města Židlochovice po dobu uzavření jejich provozoven 

v souvislosti s krizovým opatřením vlády. Jedná se o odpuštění nájemného ve výši 2 měsíců (do konce roku 
2020).   

 
2021/49/6.1 RM rozhodla: 

zrušit Prohlášení o uzavřených smlouvách ze dne 30. 5. 2007 uzavřené  Městem Židlochovice a obcí 

Hrušovany u Brna. 
 

2021/49/6.2 RM rozhodla: 
schválit návrh smlouvy o poskytování právních služeb na rok 2021 s advokátem JUDr. Pavlem Koukalem, IČ: 

08815640, Příkop 834/8, 602 00 Brno.  

 
2021/49/6.3.1 RM schvaluje: 

podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku  škol a školských zařízení - navýšení kapacity  školní 
jídelny z  900 na 1400 strávníků, jejíž činnost vykonává  Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace a výmaz  dalšího místa výkonu školní jídelny (s nejvyšším povoleným počtem 800 
stravovaných a místem poskytované školské služby na adrese Tyršova 161, 667 01 Židlochovice), a to 

s účinností od 1.3.2021.  

 
2021/49/6.3.2 RM pověřuje: 

Mgr. Martinu Bartákovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 
školství. 

 

2021/49/8.1 RM byla informovaná: 
o možnosti požádat o dotace na zpracování  Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a na Zpracování 

místní energetické koncepce města a ukládá připravit žádosti. 
 

RM bere na vědomí: 
zachování stávajícího systému JSVV (jednotný systém vyrozumění a varování) pro svolání členů JSDH města 

Židlochovice v případě výjezdu jednotky.  

 
 


