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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 62 

Dne: 17. září 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 17. 9. 2021. 
 

2021/62/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/62/2.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA – 

opakované zadání“ následně: 
1. pořadí – MY DVA  group a.s., Osadní 28, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

2. pořadí – Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice 
3. pořadí – QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 00 Zlín 

 

2021/62/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA – opakované 

zadání“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 
 

2021/62/3.1 RM schvaluje: 
uzavření Smlouvy o dodávce měřiče okamžité rychlosti (MOR) v Židlochovicích, Žerotínovo nábř., silnice 

II/425 v km 7,6 včetně dodávky a montáže technologie i instalace stožáru, na základě předložené cenové 

nabídky, se spol. AŽD Praha, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 

2021/62/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940 na 

akci „PD – cyklostezka Tyršova, parkovací stání“. Celková cena smlouvy o dílo bude dle cenové nabídky 

246.500,- Kč bez DPH. Termín dodání konceptu PD ke schválení objednatelem do 31. 12. 2021. 
 

2021/62/3.3 RM doporučuje: 
ZM projednat a vydat dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon) změnu č. V územního plánu Židlochovice jako opatření obecné povahy č. j. 1 /2021. 

 
2021/62/3.4 RM doporučuje: 

ZM, aby schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 0291/2019 při zajištění podmínek pro výstavbu díla 
„Intenzifikace ČOV Židlochovice“ uzavřené dne 26.11.2019 a uhrazení investičního transferu 960 474,-Kč 

dobrovolnému svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko, se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 
01 Židlochovice se splatností   31.10.2021. 

 

2021/62/4.1.1 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku par. č. 648/1 o výměře 198 m2. Dle geometrického plánu č. 2060-61/2021 je 

pozemek označen parc. č. 648/245, pozemek 648/1 je ve vlastnictví města Židlochovice, je zapsán na LV č. 1 
pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2. Záměrem je zřízení zahrádky. 

 

2021/62/4.1.2 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku par. č. 648/1 o výměře 88 m2. Dle geometrického plánu č. 2060-61/2021 je 

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

 
2021/62/4.2 RM doporučuje: 

ZM prodat pozemky par. č. 323/8, 323/1, 325/2, pozemky jsou vlastnictví města Židlochovice, jsou zapsány 

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

2021/62/4.3.1 RM rozhodla: 
zrušit rozhodnutí 2020/45/4.3. z RM Židlochovice konané dne 6. listopadu 2020, doporučit ZM souhlasit se 

směnou pozemků p. č.  1179/18, 1179/19, 1179/22, 2210/87, 2210/100, 2210/101, 2210/143 nacházejících 

se v k. ú. Židlochovice, ve vlastnictví města Židlochovice za pozemky p. č. 1163/16, 1163/19, 1163/20, 
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1164/3, 1164/4, 1179/29, 1179/28, 1179/32, 2728/27, 2728/48, 2728/43, 2728/82, 2728/76, 2728/65, 

2250/23, 1695, 1698, 2285/9, 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. 
 

2021/62/4.3.2 RM doporučuje: 

ZM směnit pozemky 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. 
 

2021/62/4.4 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou itself s.r.o., Pálavské náměstí 

4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, na zřízení přípojky podzemní komunikační sítě stavby: „Židlochovice – 

přípojka SEK ul. Brněnská RD Havlena“ na parc. č. 9401/1 a 983/1, vše  k. ú. Židlochovice a obec 
Židlochovice. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 2.050,- Kč. K této částce bude připočteno 

DPH.  
 

RM bere na vědomí: 

ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 77/07 ze dne 12. 4. 2007 ke dni 1. 11. 2021.  
 

2021/62/4.6 RM rozhodla: 
pronajmout byt č. 4 na Coufalíkově nám. 347 v Židlochovicích, a to od 1. 10. 2021 na dobu určitou do 28. 2. 

2022. 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.  

 

2021/62/4.7.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 38, na ul. Komenského v Židlochovicích. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od  1. 10. 2021 do 10. 12. 2022. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad 
pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“ na 78,-Kč m2. 

 

2021/62/4.7.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 57/10 ze dne 22. 5. 2010 o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 347 na ul. Coufalíkovo 

nám. v Židlochovicích, a to dohodou ke dni 30. 9. 2021. 
 

2021/62/4.8 RM doporučuje: 

ZM rozhodnout směnit části pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální území Židlochovice ve prospěch města Židlochovice p. č. 711/160 a 2835/1 (dle GP č. 2065-

68/2021 p. č. 711/124 část d a b) o výměře celkem 123m2 za část pozemku p. č. 711/117 (dle GP č. 2065-
68/2021 p. č. 711/221) o výměře celkem 356m2 zapsaných na listu vlastnictví č. 1844 v katastru nemovitostí 

pro obec a katastrální území Židlochovice. 
Jedná se o lokalitu mimo záplavové území - Líchy. 

 

2021/62/4.9 RM rozhodla: 
opětovně 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 3.000,- Kč/m2. Záměrem 
je výstavba dvojgaráže. 

 

2021/62/4.10 RM schvaluje: 
předání majetku k hospodaření  ZŠ Tyršova 611, p.o.,  dle předávacího protokolu. 

 
2021/62/4.11 RM rozhodla: 

pronajmout byt č. 16 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 10. 2021 na dobu jednoho roku s možností 
automatického prodlužování. 

 

2021/62/4.12 RM rozhodla: 



Město Židlochovice 
 

3 

ukončit nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ul. Komenského 52 dohodou bez výpovědní lhůty k datu 30. 9. 2021. 

 
2021/62/5.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2021. 
 

2021/62/5.2 RM schvaluje: 

ceník za uložení stavební suti ve sběrném dvoře: 
1 kbelík   10,- Kč 

větší množství   1000,- Kč/1 tuna 
 

2021/62/5.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 1 685 336,40 Kč na akci „Svatka nad Židlochovicemi: Povodňový 

park“ a to v rámci Výzvy č.6/2020. 
 

2021/62/6.1 RM schvaluje: 
personální změny v Komisi pro plánování sociálních služeb dle přílohy.  

 

2021/62/6.2 RM schvaluje: 
návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy Jihomoravského kraje. Současně pověřuje starostu města Židlochovice, Ing. Jana Vitulu jejím 
podpisem poté, co bude podepsána ze strany Jihomoravského kraje. 

 

2021/62/6.3 RM jmenuje: 
1. Vedoucím Odboru informatiky na Městském úřadě v Židlochovicích Tomáše Kubu, od 1. 10. 2021. 

2. Vedoucím Odboru majetku města Židlochovice Ing. Karla Krále, od 1. 10. 2021. 
 

2021/62/6.4.1 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 2021/57/6.4. ze dne 21. 5. 2021 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.  

 
2021/62/6.4.2 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.  
 


