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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 58 

Dne: 4. června 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 6. 2021. 
 

2021/58/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/58/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o připojení zařízení dálkového přenosu elektrické požární signalizace na pult centralizované 

ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu (objekt Robertovy vily, Nádražní č. p. 232) s Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, zastoupeným plk. Ing. Jiřím 

Pelikánem, ředitelem HZS Jihomoravského kraje, IČO: 70884099, DIČ: CZ70884099, která v plném rozsahu 
nahradí od 1. 9. 2021 stávající smlouvu ev. č. 62-3-307/2014 ze dne 20. 1. 2015. 

 

2021/58/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít s firmou, která podala nejnižší nabídku -  Lukáš Adámek, nám. Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 

87738562, smlouvu na rekonstrukci bytu č. 7, na nám. Míru 148 v Židlochovicích, s termínem dokončení do 
30 dnů od předání bytu za nabídkovou cenu 288 198,- Kč včetně DPH. 

 
2021/58/3.3.1 RM rozhodla: 

zrušit doporučení 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. 
 

2021/58/3.3.2 RM rozhodla zrušit: 
Doporučení 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. 

 
2021/58/3.3.3 RM doporučuje: 

ZM koupit podíl 1/3 na pozemcích p. č. 1174/3 a p. č. 1174/9, zapsaných na LV č. 1007 pro k. ú. a obec 
Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 28.933,- Kč, tzn. 400,- Kč/m2. 

 

2021/58/3.3.4 RM doporučuje: 
ZM koupit podíl 1/3 na pozemcích p. č. 1174/3 a p. č. 1174/9, zapsaných 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 pozemky na severním předměstí na pravé straně Litavy v k. ú. Židlochovice. 

 
RM bere na vědomí: 

informaci k návrhu na výpověď smlouvy o nájmu sociálního bytu bez výpovědní doby –  xx (pominutí důvodu 

pro okamžitou výpověď z obytného prostoru). 
 

2021/58/4.2 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 38, ul. Komenského v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od       1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad 

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

2021/58/4.3 RM doporučuje: 
ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 652/14 v domě č. p. 652, zapsanou v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 

pro obec a k. ú. Židlochovice 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, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu 

vlastnictví č. 1856 náležící k bytové jednotce 652/14, 
nájemci – za kupní cenu 2 512 000,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných 

záměrem.  
 

2021/58/5.1 RM schvaluje:  
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Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071112/21/ORR na realizaci projektu 

Zkvalitnění služeb regionálního TIC Židlochovice ve výši 42 850,- Kč. 
 

2021/58/5.2 RM doporučuje: 
ZM schválit  účetní závěrku  sestavenou ke dni 31.12.2020. 

 

2021/58/5.3 RM schvaluje: 
účetní závěrku Základní školy Židlochovice, p.o. a Mateřské  školy Židlochovice, p.o.  sestavenou ke dni   

31.12.2020. 
 

2021/58/5.4 RM doporučuje: 

ZM schválit  závěrečný účet roku 2020, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 
 

2021/58/5.5 RM doporučuje: 
ZM prodloužit splatnost zápůjčky spolku Archeopark Cézavy, z.s., IČO 088 62 052, ve výši 1 mil. Kč, do 31. 

12. 2021. 
 

2021/58/5.6 RM rozhodla: 

schválit Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních 
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021“ s obcemi Medlov, Blučina, Moutnice, Otmarov, Měnín, 
Žatčany, Těšany, Popovice, Holasice. 

 

2021/58/5.7 RM schvaluje: 
přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 33 000,- Kč na projekt 

BOŽÍ MUKA, ŽIDLOCHOVICE za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje. 

 
2021/58/6.1.1 RM jmenuje: 

jako dalšího člena povodňové komise města Židlochovice Ing. Petra Svobodu. 

 
2021/58/6.1.2 RM odvolává: 

tajemníka povodňové komise města Židlochovice Ing. Martina Dratvu. 
 

2021/58/6.1.3 RM jmenuje: 

tajemníkem povodňové komise města Židlochovice Ing. Karla Krále. 
 

2021/58/6.1.4 RM odvolává: 
členy pracovního štábu povodňové komise města Židlochovice a to bývalé zaměstnance města, odboru OIM 

Ing. Kateřinu Cmarkovou a JUDr. Libora Schönwäldera. 

 
2021/58/6.1.5 RM jmenuje: 

do pracovního štábu povodňové komise města Židlochovice Ing. Martina Dratvu. 
 

2021/58/6.2 RM schvaluje: 
PROVOZNÍ, ORGANIZAČNÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJCŮ NA MERUŇKOBRANÍ v Židlochovicích; 

Registrační formulář na Meruňkobraní v Židlochovicích2 s Registračním formulářem na Meruňkobraní2. 

 
2021/58/6.3 RM jmenuje s účinností ode dne 4. 6. 2021 do Komise technické - člena Ing. arch. Radovana 

Chehabi. 
 


