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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 55 

Dne: 23. dubna 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 23. 4. 2021. 
 

2021/55/2.1.1 RM schvaluje: 
nabídku JUDr. Pavla Koukala na Administraci veřejné zakázky na vybavení interiéru s názvem „VYBAVENÍ 

INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ, II. ETAPA“ 
 

2021/55/2.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu s JUDr. Pavlem Koukalem, sídlo Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČO 088 15 640 dle nabídky. 
 

2021/55/2.1.3 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ, II. ETAPA“ a ukládá 

realizovat výběrové řízení. 

 
2021/55/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 7 v domě č. p. 256, ul. Coufalíkovo nám. v Židlochovicích s xx. 
Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 5. 2021 do     30. 4. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad 

pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice, na 78,- Kč/m2. 
 

2021/55/4.1.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu ze dne 24. 4. 2003 o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 651 ul. Sídliště Družba 
v Židlochovicích, která byla uzavřena s nájemníkem Annou Hanáčkovou a to dohodou ke dni 30. 4. 2021. 

 
2021/55/4.2.1 RM rozhodla:  

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 52, ul. Komenského v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 5. 2021 do       30. 4. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad 
pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice, na 78,- Kč/m2. 

 
2021/55/4.2.2 RM rozhodla 

ukončit nájemní smlouvu č. 243/14 ze dne 11. 12. 2014 o nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 38 ul. Komenského 

v Židlochovicích, která byla uzavřena s nájemníkem Lenkou Brázdovou a to dohodou ke dni 30. 4. 2021. 
 

2021/55/4.3.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 256, ul. Coufalíkovo nám. v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 5. 2021 do  30. 4. 2022 za nájemné ve výši 40,- Kč/m2, což je 
nájemné snížené oproti obvyklému nájemnému z důvodu špatného stavu bytu. Nájemné bude sníženo na 

zkušební dobu 3 měsíce. Podmínkou je, že paní Bartečková bude rozdíl mezi nájemným obvyklým a 

sníženým (tj. 2.000,- Kč/měsíc) umořovat svůj dluh vůči městu.  
 

2021/55/4.3.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 0263/2017 ze dne 20. 10. 2017 o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 15 ul. Strejcův 

sbor v Židlochovicích, která byla uzavřena s  xx, a to dohodou ke dni 30. 4. 2021. 

 
2021/55/4.4 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 651/1 v domě č. p. 651, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 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 2.453.780,- Kč a 

 podílu 5775/79989 na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/1 za kupní cenu 

58.220,- Kč. 
 

Podmínky prodeje: 
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 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. 
 

2021/55/4.5 RM rozhodla: 
pověřit starostu Města Židlochovice jednáním ve věci ukončení nájemní smlouvy č. 1189/97 s nájemcem 

panem Dr. Ing. Karlem Krausem. 

 
2021/55/4.6 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce Stodoly Komunitního centra Židlochovice od 30. 4. 2021 na dobu neurčitou se 
společností JS-lab a.s., RNDr. Jaroslava Šťastná, Nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice, IČO: 28261933.  

 

2021/55/4.7 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 651/13 v domě č. p. 651, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 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 2.050.000,- Kč a 

 podílu 4376/79989 na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/13 za kupní cenu 

50.000,- Kč. 

 
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. 

 

2021/55/4.8 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 652/12 v domě č. p. 652, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, zapsaném 
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856), za minimální kupní 

cenu 2.540.000,- Kč a 

 podílu 5038/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/12 za kupní cenu 

60.000,- Kč. 

 
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. 

 

2021/55/4.9 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 652/13 v domě č. p. 652, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, zapsaném 
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856), za minimální kupní 

cenu 2.050.000,- Kč a 

 podílu 4306/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/13 za kupní cenu 

50.000,- Kč. 

 
Podmínky prodeje: 
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 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. 
 

2021/55/4.10 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 652/14 v domě č. p. 652, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, zapsaném 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856), za minimální kupní 
cenu 2.540.000,- Kč a 

 podílu 4912/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/14 za kupní cenu 
60.000,- Kč. 

 
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. 
 

2021/55/5.1.1 RM schvaluje: 
HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2020 ve výši  

496 517,24 Kč a převod HV v plné výši do fondu rezerv (bude použito pro další rozvoj činnosti školy). 

 
2021/55/5.1.2 RM schvaluje: 

převedení odpisů r. 2020 ve výši  485 484,- Kč do investičního fondu. 
 

2021/55/5.2.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2020 ve výši 255 778,47 Kč a převod HV v plné výši  
do fondu rezerv (bude použito pro další rozvoj činnosti školy). 

 
2021/55/5.2.2 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2020 ve výši  92 045,- Kč do investičního fondu. 
 

2021/55/5.3 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 3  rozpočtu  r. 2021. 
 

2021/55/5.4 RM doporučuje: 
ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád nemovitostí ve městě Židlochovice. 

 

2021/55/5.5 RM doporučuje: 
ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád domů na nám. Míru ve městě Židlochovice. 

 
2021/55/5.6.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  uzavření zástavní smlouvy se společností Komerční banka, a.s., IČO: 45317054 (dále jen 
„Banka“), jejímž předmětem je zřízení zástavního práva ve prospěch Banky k následujícím věcem ve 

vlastnictví města Židlochovice: 

 

Stavba 

stavba na pozemku 
spoluvl. 

podíl typ s č.p. část obce katastrální území 
parcelní 
číslo 

budova s 

číslem 
popisným 

115 Židlochovice Židlochovice 1389/2 1/1 
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Pozemek 

katastrální území 
parcelní 

číslo 

údaje dřívější 

pozemkové 
evidence 

číslo 

geom. 
plánu 

spoluvl. 

podíl 

Židlochovice 1029/1   1/1 

Židlochovice 12/1   1/1 

Židlochovice 1389/2   1/1 

Židlochovice 23   1/1 

Židlochovice 359/1   1/1 

Židlochovice 40   1/1 

Židlochovice 440/3   1/1 

Židlochovice 651   1/1 

 
za účelem zajištění dluhů města Židlochovice vůči Bance (i) vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve výši 
220 000 000,00 Kč, reg. č. 99027439763, ze dne 18.11.2020 (včetně dluhů vzniklých  z bezdůvodného 

obohacení v případě eventuální neplatnosti této smlouvy o úvěru) a (ii) budoucích dluhů z titulu náhrady 

škody a smluvních  pokut podle předmětné  zástavní smlouvy max. do výše Kč 22 000 000,00. 
 

2021/55/5.6.2 RM schvaluje: 
dodatek ke smlouvě úvěru ve výši 220 000 000,00 Kč, reg. č. 99027439763, ze dne 18.11.2020 (včetně 

dluhů vzniklých  z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti této smlouvy o úvěru) a (ii) 

budoucích dluhů z titulu náhrady škody a smluvních  pokut podle předmětné  zástavní smlouvy max. do výše 
Kč 22 000 000,00. 

 
2021/55/5.6.3 RM  pověřuje: 

starostu  podpisem  smluv. 
 

2021/55/6.1 RM schvaluje: 

navýšení 2 pracovních pozic na Odboru dopravy, a to 1 pozice úředník odboru dopravy -  vedení správního 
řízení a 1 pozice administrativní pracovník, a to od 01. 05. 2021. 

 
 

 


