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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 63 

Dne: 6. října 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 10. 2021. 
 

2021/63/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/63/3.1.1 RM rozhodla: 

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

Kuřim, Plánovací smlouvu na výstavbu širokosortimentní prodejny v Židlochovicích. 
 

2021/63/3.1.2 RM doporučuje: 
ZM, aby zrušilo své usnesení č. 2020/13/11 ze dne 29. 4. 2020. 

 

2021/63/3.1.3 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo prodat pozemky (příp. jejich části)  v k. ú. Židlochovice, vyznačené v příloze p. č. 1170, 

1171, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/5, 1173/6, 1174/1, 1174/2, 1174/5, 
1174/6 společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Tleskačova 1660/2, 634 34, Kuřim, IČO26893223, za 

kupní cenu 1850 Kč/m2 bez DPH a za podmínky investice do území dle dokumentu „Specifikace souvisejících 
investic“. S kupujícím bude uzavřena Smlouva o uzavření smlouvy budoucí kupní s předpokládanou celkovou 

výměrou předmětných pozemků 8 483 m2. Výměra bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem 

zpracovaným před uzavřením kupní smlouvy. 
 

2021/63/3.2 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE LÁVKY PRO CYKLISTY PŘES ŘEKU SVRATKU V 

ŽIDLOCHOVICÍCH“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
2021/63/3.3 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – 
II. ETAPA“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 

2021/63/3.4 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na úpravy plynových kotelen pro objekty č. 

p. 256, č. p. 371 a plynové přípojky objektu č. p. 299 s firmou PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, 621 00 
Brno, IČO: 18825885 za nabídkovou cenu ve výši 229.900,- Kč včetně DPH. 
 
2021/63/3.5 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na zřízení nových stání pro odpadové nádoby na ulici Havlíčkova a na Coufalíkově 

náměstí s firmou Pavel Hamerník, HP – Technic, Malinovského 377, 667 01 Židlochovice, IČO: 72484926, za 
nabídkovou cenu 385.775,83 Kč včetně DPH s termínem dodání 60 dnů od podpisu smlouvy (předpoklad 1. 

čtvrtletí roku 2022). 
 

2021/63/3.6 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lukáš Adámek, bytem nám. Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 87738562, 
na rekonstrukci bytu č. 3, na nám. Míru 148 v Židlochovicích za nabídkovou cenu 399 621,47 Kč bez DPH 

s termínem dokončení do 30 dnů od předání bytu. 
 

2021/63/4.1 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozemku  parc. č. 983/1 o výměře 4 m2, který je ve vlastnictví města 

Židlochovice a je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena bude stanovena minimálně 

jako cena obvyklá. Záměrem je zřízení oplocení soukromého pozemku. 
 

2021/63/4.2 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozemku par. č. 1018/1 o výměře cca 30 m2, který je ve vlastnictví 

města Židlochovice a je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena bude stanovena 

minimálně jako cena obvyklá. Záměrem je využití pozemku na zřízení provozovny České pošty. 
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2021/63/4.3 RM rozhodla: 
ukončit dohodou smlouvu č.0262/2020 o pronájmu nebytového prostoru  v karavanu  umístěného parc. č. 

KN 1174/6 v k.ú. Židlochovice,  a to do 30. 9. 2021.  
                            

2021/63/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 52, ul. Komenského v Židlochovicích. Smlouvu 
uzavřít na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022. 

Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku 
města Židlochovice, na 78,- Kč m2 rok. 

 

2021/63/4.4.2 RM rozhodla 
ukončit nájemní smlouvu č. 0264/2017 ze dne 20. 10. 2017 o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 15 ul. Strejcův 

sbor v Židlochovicích, a to dohodou ke dni 30. 11. 2021. 
 

2021/63/4.5 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 393/5 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu pro obec a k. ú. 

Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí 

pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800), 

 podílu v rozsahu 297/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 391, 

 podílu v rozsahu 297/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 297/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 
Kupní cena bytu i podílů na pozemcích byla dle znaleckého posudku a vývoji cen na trhu s byty 

v posledním období stanovena na 2.000.000,- Kč. 

 
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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
                          

2021/63/5.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na  nákup dopravního automobilu pro JSDH takto: 
1. 4FIRE s.r.o. 

2. Požární bezpečnost s.r.o. 
3. PROBO-NB s.r.o. 

4. ProIZS CZ s.r.o. 

 
2021/63/5.1.2 RM rozhodla: 

o uzavření kupní smlouvy na nákup OOPP s firmou  4FIRE s.r.o. 
Svatobořice,  IČO:07036973, v ceně 185 841,- Kč vč. DPH. 

 
2021/63/6.1 RM rozhodla: 

schválit uzavření Dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem a městem 

Židlochovice, jejíž návrh je přílohou zápisu. 
  


