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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 57 

Dne: 21. května 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 21. 5. 2021. 
 

2021/57/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/57/3.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „OBNOVA DVP PODÉL SÍDLIŠTĚ DRUŽBA V ŽIDLOCHOVICÍCH – 

ROSENBAUMŮV PÁS“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 
 

2021/57/3.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na využití pozemkům nutných 

pro realizaci stavby s názvem „Svratka nad Židlochovice: povodňový park“ v celkové výši pronájmu 126 230,- 

Kč za rok se společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, zastoupenou 
generálním ředitelem MVDr. Václavem Gargulákem, IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013.  

 
2021/57/3.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) na trvalé 
znehodnocení pozemků realizovanou stavbou s názvem „Svratka nad Židlochovice: povodňový park“ 

v celkové výši náhrady 378 060,- Kč na základě znaleckého posudku č. 2037-33-2021-A ze dne 27. 3. 2021 

zpracovaného soudním znalcem Ing. Josefem Vencovským včetně úhrady za zpracování znaleckého posudku 
ve výši 4 800 Kč se společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, zastoupenou 

generálním ředitelem MVDr. Václavem Gargulákem, IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013.  
 

2021/57/3.3 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „UDRŽOVÁNÍ 
CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE - V ROCE 2021“. 

 
2021/57/3.4 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „ŽIDLOCHOVICE – 

VÝCHOVNÉ A ZDRAVOTNÍ ŘEZY STROMŮ 2021“. 
 

2021/57/3.5 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1165/1 v k. ú.  Židlochovice s vlastníkem pozemku 

Jihomoravským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 449/3, 601 82 Brno. 
Jedná se o stavbu „Židlochovice – terénní úpravy rozvojové plochy Z63“ (prostor mezi silnicemi a Cézavou). 

 

2021/57/4.1 RM rozhodla: 
vypůjčit části pozemků parc. č. 648/4 o výměře 184 m2, parc. č. 648/1 o výměře 345,5 m2, parc. č. 647/16 o 

výměře 9,4 m2 a pozemek parc. č. 648/242 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Židlochovice firmě Papírna 
Moudrý s.r.o., se sídlem Nádražní 56, 667 01 Židlochovice, IČ: 25317164. Záměrem je zřízení veřejné zeleně 

s následnou údržbou. Výpůjčka bude zřízena na dobu neurčitou. 

 
2021/57/4.2.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zrušit usnesení č. 2021/21/11 
 

2021/57/4.2.2 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) 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 celkovou kupní cenu 2.512.000,- Kč 
panu xx. 
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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. 

 
2021/57/4.3.1 RM rozhodla:  

zrušit původní rozhodnutí RM 56 ze dne 7. 5. 2021 bod 2021/56/4.2.2. o nájmu bytu č. 8 Coufalíkovo nám č. 

256 na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022. 
 

2021/57/4.3.2 RM rozhodla:  
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 265, na Coufalíkově nám. v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu neurčitou od 1. 6. 2021.  Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro stanovení 

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

2021/57/4.4 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu k obytnému prostoru č. 5 na ul. Nádražní 938 s paní xx bez výpovědní lhůty 

nejpozději k datu 31. 5. 2021, ledaže by k tomuto datu uhradila dlužné nájemné minimálně za měsíce únor – 
duben 2021. 

 

2021/57/5.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu  r.2021. 

 
2021/57/6.1 RM souhlasí: 

se zřízením přípravné třídy ve školním roce 2021/2022 v Základní škole Židlochovice, Tyršova 611. Pověřuje 

Mgr. Martinu Bartákovu podáním žádostí o souhlas se zřízením přípravné třídy.  
 

2021/57/6.2 RM schvaluje: 
Statut zpravodaje „MÉSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ“ s  účinností od 1. 6. 2021. 

 
2021/57/6.3 RM rozhodla: 

udělit ocenění za přínos městu nominovaným občanům. 

 
2021/57/6.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce mobilní sirény v rámci projektu „Rozšíření varovného informačního systému 
Jihomoravského kraje“ na blíže nestanovenou dobu (předpokládá se doba udržitelnosti projektu, tj. cca 5 let) 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupeným hejtmanem Mgr. Janem 

Grolichem, IČO: 70888337, DIČ: CZ70888337.  
 

2021/57/6.5 RM schvaluje: 
navrženou síť sociálních služeb dle přílohy „Tabulky sítě sociálních služeb pro rok 2022 v ORP Židlochovice“. 

 

2021/57/6.6.1 RM souhlasí: 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování s Českou Poštou, 

s.p. 
 

2021/57/6.6.2 RM pověřuje: 
starostu města ing. Jana Vitulu podpisem této smlouvy. 

 

2021/57/6.7 RM schvaluje: 
Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané 

v působnosti Ministerstva vnitra včetně jejích příloh, a to přílohy č. 1 – specifikace poskytnutého technického 
zařízení, přílohy č. 2 – poskytované služby, přílohy č. 3 – cena, ceník 

 

 


