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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 65 

Dne: 5. listopadu 2021 

 

2021/65/1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

2021/65/3.1 RM schvaluje: 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na zařízení pro měření úsekové rychlosti 

vozidel v Nosislavi (na dobu 5 let) a pověřuje starostu města Židlochovice ing. Jana Vitulu jejím podpisem. 
 

2021/65/4.1 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 393/5 v domě č. p. 393, zapsanou v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 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), 

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

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

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

Židlochovice na listu vlastnictví 3157, 

zájemci 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. 
 

2021/65/4.2 RM rozhodla: 
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozemku par. č. 436/1 o výměře cca 26 m2, který je ve vlastnictví 

města Židlochovice a je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Záměrem je zřízení předzahrádky a 

úprava přístupu k rodinnému domu. 
 

2021/65/4.3 RM rozhodla: 
uzavřít o nájemní smlouvu s Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 

Praha 5, IČ: 257 88 001, na část pozemku parc .č. 539 o výměře 10 m2 v k.ú. Židlochovice. Předmět nájmu 

je umístění zařízení pro přenos signálu na části pozemku parc. č. 539 o výměře 10 m2 včetně prostoru pro 
trasy kabelového vedení k anténám na přilehlém vysílači. Roční nájemné je stanoveno na 12.461,12 Kč bez 

DPH. Nájem se sjednává na dobu 10 let, smlouva nabývá účinnosti dne 18. 12. 2021. Výpovědní lhůta činí 3 
měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
2021/65/4.4 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 1 na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022. 

 
2021/65/5.1 RM schvaluje: 

uzavření Dodatku č. 5 SMLOUVY o servisní a technické podpoře mezi městem Židlochovice a spol. INIT 
technology s.r.o., Sehradice 129, a pověřuje starostu města Židlochovice jejím podpisem. 

Město Židlochovice se zavazuje podepsaný dodatek č. 5 smlouvy vložit do registru smluv po podpisu obou 

zúčastněných stran. 
 

2021/65/5.2 RM doporučuje: 
ZM uzavřít s Komerční bankou a.s. dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 99027439763 ze dne 18.11.2020 

uzavřeného s Komerční bankou, a.s. , kde dochází k rozdělení splátky původně plánované ve výši 

35.890.000,00 Kč se splatností  30.11.2021, na splátku ve výši 18.890.000,00 Kč splatnou k 30.10.2021  a 
splátku ve výši 17.000.000,00 Kč splatnou do 30.6.2022. 

  
2021/65/6.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou 
policií Brno na dobu neurčitou a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 


