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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 9 
Dne: 27. března 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 27.3.2015 
 
9/1.1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu do 30.06.2015 
 
9/3.1.1 RM ukládá: 
jednat s majitelem nemovitosti o odkoupení  p. č. 11 a domu č. p. 82 v k.ú. Židlochovice. 
 
9/3.2.1 RM ukládá: 
vypsat výběrové řízení na demolici budov a ploch na ulici Zámecká v ploše ohraničené zámeckou zdí, silnicí 
Zámecká, bývalým oplocením cukrovaru v ulici Nádražní a oplocením firmy AGS Agro Sortiment v  k.ú. 
Židlochovice. 
 
9/3.3.1 RM ukládá 
zadat projektantovi studii ulice Komenského, řešit dle doporučení technické komise. 
 
9/3.4.1 RM schvaluje: 
rozšíření stávajícího MKDS dle návrhu Městské policie Židlochovice. 
 
9/3.4.2 RM rozhodla: 
s ohledem na finanční náročnost rozšíření stávajícího MKDS, budovat MKDS po etapách. V r. 2015 se bude 
 realizovat především zvýšení kapacity přenosu dat mezi radnicí a úřadem a to do výše 250.000,-  Kč.  
 
9/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 
70 88 83 37. Smlouvou se  zřizuje  ve prospěch města Židlochovice služebnost spočívající v povinnosti 
Jihomoravského kraje strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění sirény v budově č. p. 400 jako 
součásti pozemku p. č. 890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Židlochovice. 
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Náklady spojené s návrhem na vklad ponese město Židlochovice. 
 
9/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013 
na části parcel p. č. KN 1178/2 o výměře 15 m2 a p.č. KN 1178/3 o výměře 71 m2, zapsaných na LV č. 907 
pro k. ú. Židlochovice, na kterých bude provedena stavba cyklostezky, roční nájem je stanoven dohodou 
smluvních stran ve výši 1.118,- Kč. 
 
9/4.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít do 60-ti dnů po dokončení a geometrickém zaměření stavby, ale před její kolaudací, smlouvu o 
zřízení věcného břemene. 
VB spočívá: 

• udržovat stavbu v souladu s platnými právními předpis, technickými normami a podmínkami 
stanovenými Povodím Moravy, s.p. k projektové dokumentaci a dále specifikovanými v této smlouvě. 

• celoročně řádně udržovat cyklistickou stezku v dobrém technickém stavu a zajišťovat její 
provozuschopnost v zimním období, 

• odstraňovat z pozemků bezprostředně sousedících s cyklostezkou inertní materiál a komunální odpad 
a nečistoty související s provozováním cyklostezky. 

VB bude zřízeno na dobu životnosti stavby. VB se zřídí úplatně, tato úplata bude vypočtena dle platných 
cenových předpisů a znaleckého posudku v době uzavření smlouvy o VB. 
Jedná se o pozemky pod hrází u řeky Litavy.  
 
9/4.3.1 RM rozhodla: 
zrušit nájemní smlouvu č.234/14 na pronájem bytu č. 2 typu 3+1 v domě č.p. 256 Coufalíkovo nám. 
v Židlochovicích ze dne 2.12.2014. Nájemci bude po uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy vráceno 
uhrazené nájemné za období leden a únor 2015. 
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9/4.3.2RM ukládá: 
OIMH připravit dohodu o zrušení nájemní smlouvy.  
 
9/4.4.1 RM rozhodla: 
propachtovat pozemek p. č. 1577/138 v k.ú. Nosislav, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, za roční 
pachtovné 202,- Kč vč. DPH zemědělskému podniku Vinice Hustopeče s.r.o., Jízdárenská 493, 691 63 Velké 
Němčice, IČ: 25937421.  
Jedná se o pozemek vinice na Výhoně na hranici s k.ú. Nosislav. 
 
9/4.5.1 RM doporučuje: 
ZM bezúplatně převzít od Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, pozemky 
p.č. 560/13 o výměře 608 m2 a  p.č. 560/14 o výměře 346 m2 oba v k.ú. Židlochovice a vyznačené 
v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. 1673-134/2014. 
Jedná se o pozemky u silnice v ulici Nádražní.    
 
9/4.6.1 RM schvaluje: 
prodej vozidla JSDH Opel Frontera 2,4 i, RZ 3B0 9323 rok výroby 1992 za cenu 15 000,- Kč městysu 
Drnholec. 
 
9/5.1.1 RM  doporučuje: 
ZM schválit vklad do oprav budovy sokolovny ve výši 1 106 947,30 Kč jako  zmařenou investici a ukončit 
smlouvu o spolupráci Města Židlochovice a Tělovýchovné jednoty Sokol Židlochovice z r. 2002. 
 
9/5.2.1 RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 2  rozpočtu  r. 2015. 
 
9/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  rozpočtové opatření č. 3  rozpočtu  r. 2015. 
 
9/6.1.1 RM rozhodla: 
zrušit výběrové řízení na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice, část B a 
ukládá připravit zadávací dokumentaci k opětovnému vyhlášení výběrového řízení.  
 
9/6.2.1 RM schvaluje: 
zapojení do projektu „Kameny zmizelých“, jehož účelem je uctění a připomenutí památky obětí nacistické 
genocidy za druhé světové války. 
  
9/6.2.2 RM schvaluje: 
zadání výroby 5 kamenných kostek se štítky jmen rodiny Burianových, odvlečených židovských obyvatel 
Židlochovic. 
 
9/6.3.1 RM schvaluje: 
statut Komise kultury a statut Komise školské. 
 
9/6.4.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Opatovice, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném 
obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 
37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
RM bere na vědomí: 
informaci o výhradním dodavateli metodické pomůcky KLOKANŮV KUFR. 
 
9/6.5.1 RM pověřuje: 
starostu města podpisem kupní smlouvy na koupi 15 ks metodické pomůcky KLOKANŮV KUFR v rámci 
projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice. 
 
RM souhlasí: 
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s podnájmem staveb na fotbalovém stadionu č.p. 126 od 1.1.2015 do 30.6.2015. 


