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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 64 

Dne: 22. října 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 10. 2021. 
 

2021/64/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/64/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA“ s účastníkem zadávacího řízení 

CEVRE Consultants s.r.o., vedoucí společník sdružení společností „CEVRE-NP“, se sídlem Fügnerova 
462/34, 613 00 Brno; IČO 047 53 577, za nabídkovou cenu ve výši 459 390,00 Kč včetně DPH. 

 
2021/64/3.2 RM schvaluje: 

Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení. 

 
2021/64/3.3 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „KLIMATIZACE MěÚ NÁDRAŽNÍ 750 (1. NP), ŽIDLOCHOVICE“ a 
ukládá realizovat výběrové řízení.  

 
2021/64/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek smlouvy o dílo s firmou Luděk Vintrlík, umělecký truhlář, Hlavní 384, 664 61 Rajhradice, IČO: 

60384573, na akci „Restaurování vstupních dveří radnice“. Termín ukončení díla bude upraven na 10. 12. 
2021. 

 
2021/64/3.5 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu č. 0178/2020 ze dne 4. 8. 2020 na zajištění pravidelného úklidu budovy Městského úřadu 

Židlochovice na ulici Nádražní č. p. 750 a budovy na ulici Nádražní č. p. 325 (čekárna, veřejné WC a 
bezbariérová místnost MP v přízemí a služebny MP v II. np nádražní budovy včetně přístupu) s firmou 

Raamar s.r.o., Litoměřická 582, 190 00 Praha 9, IČO: 26024705 ke dni 31. 10. 2021 s výpovědní dobou 2 
měsíce, která skončí 31. 12. 2021. 

 

2021/64/4.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 46/2020 ze dne 11. 3. 2020 s nájemníkem na sociální byt č. 1 v domě č. p. 236 

na ulici Zámecké v Židlochovicích dohodou ke dni 31. 10. 2021. 
 

2021/64/4.2.1 RM rozhodla:  
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem budoucí bytové jednotky č. 7 v domě č. p. 38, ulice 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. 

 
2021/64/4.2.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 0137/2018 ze dne 12. 6. 2018 o nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 393 na ulici 

Havlíčkové v Židlochovicích, která byla uzavřena s nájemníkem, a to dohodou ke dni 30. 11. 2021. 
 

2021/64/4.3 RM rozhodla: 
nepronajímat dále nebytový prostor o výměře 32,19 m2  ve dvorním traktu domu č.p. 38 ul. Komenského v 

Židlochovicích a tento využít dále jako bytovou jednotku. 
 

2021/64/4.4 RM doporučuje: 

ZM prodat část pozemku parc. č. 1446/1 o výměře 50 m2 ve vlastnictví města Židlochovice, který je zapsán 
na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice zájemci, za kupní cenu 3 010,- Kč/m2 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. 
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2021/64/4.5.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 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 650/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 391, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 

Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/24 včetně podílu na společných částech budovy, 
pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 4.000.000,- 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 se 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. 

 
2021/64/4.5.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 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 458/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 391, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 

Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/25 včetně podílu na společných částech budovy, 
pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 3.000.000,- 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 se 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. 

 
RM bere na vědomí: 

uzavření smlouvy o výpůjčce sálu Komunitního centra se společností ZDRAVOMEDICA s.r.o., MUDr. Tomáš 

Hill, nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice do 29. 11. 2021. 
 

2021/64/4.6 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr výpůjčky sálu Komunitního centra od 30. 11. 2021 se společností ZDRAVOMEDICA 

s.r.o., MUDr. Tomáš Hill, nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice.   
 

2021/64/5.1 RM rozhodla: 

poskytnout finanční dar, výtěžek z akce Běhy na Výhon,  ve výši 6.750,- Kč na opravu tornádem poničeného 
městského stadionu organizaci: Atletický klub Hodonín, z.s., J. Suka 3584/41, 695 01 Hodonín, IČO: 

66610176. 
 

2021/64/5.2 RM schvaluje: 

žádost o posunutí vyúčtování dotace 2021  Orlu jednotě Židlochovice a  přesun části prostředků  ve výši  
84 000,-  Kč z investičních výdajů na neinvestiční výdaje. 
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2021/64/5.3 RM vydává: 
Nařízení města Židlochovice č. 1/2021, kterým se stanovují ceny za nájem hrobového místa a služby 

poskytované v souvislosti s nájmem hrobového místa. 
 

2021/64/5.4 RM doporučuje: 

ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. .., o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 

 
2021/64/5.5 RM rozhodla: 

schválit návrh na zahájení výběrového řízení na pořízení dvou vozidel (hatchbacku a bezbariérového vozidla) 

pro poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba a Denní stacionář a to v rámci projektu Rozvoj 
sociálních služeb města Židlochovice. 

 
2021/64/5.6 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 9  rozpočtu  r. 2021. 
 

2021/64/5.7 RM vydává: 

Nařízení města Židlochovice č. 2/2021, kterým se stanovují ceny služeb parkovišť. 
 

2021/64/5.8 RM doporučuje: 
ZM schválit OZV města Židlochovice č. …./2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

 
2021/64/5.9 RM schvaluje: 

žádost spolku Výhonek z.s. o změnu účelu  smlouvy dotace 2021 na pořízení zastřešující plachty pro jurtu. 
 

RM bere na vědomí: 
architektonickou studii bytového domu Komenského Ing. Petra Kunce a konstatuje, že záměr není v rozporu 

s ÚP. 

 
2021/64/8.1 RM rozhodla: 

o ukončení  Smlouvy č. 32/2007 o zabezpečení ochrany objektu ze dne 26.02.2007 se Stanislavem Březinou 
dohodou ke dni 31.10.2021. 

 

 


