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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 61 

Dne: 19. srpna 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 19. 8. 2021. 
 

2021/61/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/61/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – VOZOVKY V ŽIDLOCHOVICÍCH NA 

OBDOBÍ 2021 - 2024“ s dodavatelem „František Švaříček, IČO 130 33 395, se sídlem Brněnská 633, 667 01 
Židlochovice“. 

 
2021/61/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít se společností  FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se sídlem  Tleskačova 1660/2, 664 34 

Kuřim, Smlouvu o převodu práv a povinností na realizaci stavby „Židlochovice, Terénní úpravy rozvojové 
plochy Z63“.  

 
2021/61/4.1 RM rozhodla: 

pronajmout xx, byt č. 17 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 10. 2021 na dobu jednoho roku s možností 
automatického prodlužování. 

 

2021/61/4.2 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr prodeje pozemků par. č. 323/1, 323/8, 325/2, pozemky jsou ve vlastnictví města 

Židlochovice, jsou zapsány na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 900,- Kč/m2.  
 

2021/61/4.3.1 RM rozhodla: 

vyhlásit adresný záměr prodeje části pozemku  parc. č. 648/1 o výměře 198 m2, dle návrhu geometrického 
plánu č. 2060-61/2021 je pozemek označen parc. č. 648/245, pozemek 648/1 je ve vlastnictví města 

Židlochovice a je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2. Záměrem je 
zřízení zahrádky u bytového domu. 

 

2021/61/4.3.2 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozemku  par. č. 648/1 o výměře 88 m2, dle návrhu geometrického 

plánu č. 2060-61/2021 je pozemek označen parc. č. 648/246, pozemek 648/1 je ve vlastnictví města 
Židlochovice a je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2. 

Záměrem je zřízení zahrádky u bytového domu. 
 

2021/61/4.4 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr prodeje části pozemku par. č. 1446/1 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví města Židlochovice, 
který je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice za kupní cenu 5.000,- Kč/m2. Záměrem je výstavba 

dvojgaráže. 
 

2021/61/4.5.1 RM rozhodla: 

zrušit záměr směny pozemků v k. ú. Židlochovice se zemědělským družstvem Cezava a.s. Blučina, který byl 
vyvěšen na úřední desce MěÚ Židlochovice od 19. 10. 2020 do 4. 11. 2020. 

 
2021/61/4.5.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr směny pozemků p. č  1179/18, 1179/19, 1179/22, 2210/87, 2210/89, 2210/100, 2210/143, 
které jsou zapsány na LV č. 1 a č. 2897 pro obec a k. ú. Židlochovice, a jsou ve vlastnictví města 

Židlochovice, za pozemky p. č. 1163/16, 1163/19, 1163/20, 1164/3, 1164/4, 1179/29, 1179/28, 1179/32, 

1179/49, 1179/41, 1180/8, 1179/1, 1180/3,  2728/27, 2728/48, 2728/43, 2728/82, 2728/76, 2728/65, 
2250/23, 2337/17, 1695, 1698, 2285/9, které jsou zapsány na LV č. 2333 a č. 3048 v katastru nemovitostí 

pro obec a katastrální území Židlochovice patřících společnosti Cezava a.s. Blučina, Blučina 627, 66456 
Blučina, IČ: 63471396 z důvodu rozvoje města Židlochovice. Náklady spojené se směnou ponesou smluvní 

strany rovným dílem. Směna bude bez doplatku. 
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2021/61/4.6 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 652/13 v domě č. p. 652, zapsanou 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) včetně podílu 
4306/79857 na společných částech budovy č. p. 652, 

 podíl na pozemku p. č. 2802, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu 

vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/13, 

 
zájemci – za kupní cenu 2 552 000,- 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. 

 
2021/61/4.7  RM rozhodla: 

pronajmout byt č. 17 na ul. Masarykova 1153, Židlochovice, a to od 16. 8. 20210 na dobu určitou do 30. 9. 
2021. Výše nájemného není stanovena dle „Zásad pro stanovené nájemného u nájemních vztahů k bytům 

v majetku města Židlochovice“, stanovuje se na 1,- Kč/za dobu nájmu. Náklady na energie hradí město.  
 

2021/61/5.1 RM rozhodla: 

uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 
Židlochovice pro rok 2021“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

 
1. Diakonie ČCE – středisko v Brně 

2. DOTYK II, o.p.s. 

3. Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 
4. Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 

5. Betanie – křesťanská pomoc 
6. Domov Matky Rosy 

7. Ratolest 
8. Paspoint 

9. Práh jižní Morava 

 
2021/61/5.2 RM schvaluje: 

poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu malých kulturních, sportovních a společenských aktivit těmto 
žadatelům: 

Fotbalový klub Židlochovice, z. s. 10.000,- Kč 

Škola tradiční lukostřelby, z. s.  10.000,- Kč 
Milan Mutl     7.000,- Kč 

Sportovní klub Pretorian, z.s.  10.000,- Kč 
Výhonek, z.s.    10.000,- Kč 

Kanava, z.s.    10.000,- Kč 

  
2021/61/5.3 RM  schvaluje: 

dar ve výši 10 tis. Kč  na pořízení židlochovského kroje, v r. 2021 celkem na 3 kusy.   
 

2021/61/5.4 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2021. 

 

2021/61/5.5 RM rozhodla: 
schválit uzavření smlouvy s Mgr. Ahmad Asadi, IČO: 09546651, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno na 

poskytování služby psychologického poradenství.  
 

2021/61/5.6 RM stanovuje: 

- s účinností od 1. 9. 2021 řediteli Mateřské školy Židlochovice, okres – Brno – venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Vladimíru Soukopovi   plat dle platového výměru. 

 
2021/61/6.1 RM rozhodla: 

doporučit ZM ke schválení Dodatek č. 2 Stanov DSO Region Židlochovicko, upravující rozhodování valné 
hromady a předsednictva svazku mimo zasedání. 
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2021/61/6.2 RM schvaluje: 
„Smlouvu o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby“ mezi Městem Židlochovice a Městem Modřice a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 

2021/61/6.3 RM pověřuje: 

podpisem smluv o nájmu a výpůjčce prostor Komunitního centra  Mgr. Janu Surovcovou. 
 

2021/61/6.4 RM jmenuje: 
ředitelem Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Vladimíra 

Soukopa, a to na dobu určitou, od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 a to v souladu s ustanovením zákona č. 

561/2004 Sb. § 166 odst. 10, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 


