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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 67 

Dne: 17. prosince 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 17. 12. 2021. 
 

2021/67/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lukáš Adámek, bytem Nám. Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 87738562, 

na rekonstrukci bytu č. 7, na ulici Komenského č. p. 38 v Židlochovicích za nabídkovou cenu 394 963,64 Kč 
včetně DPH s termínem dokončení do 30 dnů od předání bytu. 

 

2021/67/3.2.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, ŽIDLOCHOVICE“ následně: 

1. pořadí – POOR a.s., Dubečská 3239/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
2. pořadí – COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

 

2021/67/3.2.3 RM odkládá: 
projednání bodu 67/3.2 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, 

ŽIDLOCHOVICE do příští RM. 
 

2021/67/3.3 RM rozhodla: 
zahájit a provést výběrového řízení na rekonstrukci nebytového prostoru na byt č. 8 (2+kk) v bytovém domě 

na ulici Komenského č. p. 38. Budou poptány 3 stavební firmy, které v minulosti pro město Židlochovice 

realizovaly obdobný druh zakázek, a z těchto oslovených firem bude vybrán zhotovitel na realizaci 
rekonstrukce uvedeného nebytového prostoru. Jediným kritériem výběru bude nejnižší nabídková cena.  

 
RM bere na vědomí: 

neuzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č. p. 52, na ulici Komenského v Židlochovicích - viz 

rozhodnutí RM 2021/63/4.4.1 ze dne 6. 10. 2021 a to ze zdravotních důvodů nájemce. 
 

2021/67/4.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 15, na ulici Strejcův sbor v Židlochovicích. Smlouvu 

uzavřít na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 

stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům se sníženou kvalitou bydlení v majetku města 
Židlochovice“ na 40,-Kč m2 rok. 

 
2021/67/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky č. 5 v domě č. p. 52, ul. Komenského v 
Židlochovicích. Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 1. 2022 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. 
 

2021/67/4.2.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 0268/2021 ze dne 26. 11. 2021 o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 38 ul. 

Komenského v Židlochovicích, která byla uzavřena s nájemníkem a to dohodou ke dni 31. 12. 2021. 

 
2021/67/4.3 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1. 

 Pozemku parc. č. 24, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu 

vlastnictví č. 1. 
Minimální kupní cena pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a pozemku parc. č. 24, 

je stanovena ve výši 15.000.000,- Kč. 

Realizace prodeje bude provedena formou veřejné internetové aukce. 
 

Podmínky prodeje: 
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 Kupní cena 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. 

 
2021/67/5.1 RM schvaluje: 

rozpočet  pro r. 2022 a  střednědobý výhled pro roky 2023-2024 Základní školy a Mateřské školy 

Židlochovice, p.o. 
 

2021/67/5.2 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 11  rozpočtu  r. 2021. 

 

2021/67/5.3 RM schvaluje: 
uzavření pojistné  smlouvy   s pojišťovnou Allianz , a.s. č. C550011294, Pojištění majetku a  č. C550011407, 

Pojištění odpovědnosti  a  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy. 
 

2021/67/5.4 RM schvaluje: 
uzavření pojistné  smlouvy s Allianz pojišťovnou, a.s. č. 380 001 893 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za 

škodu způsobenou zaměstnavateli. 

 
2021/67/5.5 schvaluje: 

uzavření pojistné  smlouvy s Pojišťovnou VZP, a.s. č. 1310003431 Skupinové úrazové pojištění. 
 

2021/67/5.6.1 RM schvaluje: 

vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích. 

 
2021/67/5.6.2 RM schvaluje: 

vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Židlochovice Podpora zájmových činností v Židlochovicích. 

 

2021/67/5.6.3 RM schvaluje: 
vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Židlochovice v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích. 
 

2021/67/5.6.4 RM schvaluje: 

vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Židlochovice v rámci Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností v Židlochovicích. 

 
2021/67/5.6.5 RM jmenuje: 

členy Komise pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Židlochovice pro program Obnova 
fasád domů v Židlochovicích: Mgr. Tomáš Šenkyřík, Jaroslav Goš, Ing. arch. Pavel Jura, Václav Suchánek, 

Ing. Jakub Kratochvíl. 

 
2021/67/5.6.6 RM svěřuje: 

pravomoc uzavření a podpisu Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Židlochovice 
v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích 

starostovi či místostarostovi města Židlochovice. 

 
2021/67/5.6.7 RM svěřuje: 

pravomoc uzavření a podpisu Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Židlochovice 
v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností 

v Židlochovicích Finančnímu odboru  Městského úřadu Židlochovice. 

 
2021/67/5.6.8 RM stanovuje: 

lhůtu pro podávání žádostí v termínu od 7. 2. 2022 do 28. 2. 2022. 
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2021/67/5.7 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo poskytnout spolku Archeopark CEZAVY z.s., IČO 08862052, se sídlem Masarykova 100, 
667 01 Židlochovice, bezúročnou zápůjčku ve výši 1 mil. Kč, účelově určenou k financování projektové 

dokumentace výstavby areálu archeoparku Cézavy a provozních výdajů spolku s datem splatnosti do 31. 12. 
2023. 

 

2021/67/5.8 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Dodatek upravuje městu Židlochovice 

výši finančního příspěvku na hodnotu 100,- Kč na jednoho obyvatele/rok. 
 

2021/67/6.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Smlouvy o poskytování služeb se spol. FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se 
sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 
2021/67/6.2 RM schvaluje: 

navrhované znění Smlouvy o o užívání a provozní podpoře systému Elektronické zpracování oběhu pošty 
EZOP se spol. SoftHouse s.r.o., s účinností od 1. 1. 2022 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

2021/67/6.3 RM schvaluje: 
uzavření Dodatku k objednávce o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas s účinností 

od 1. 1. 2022 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Současně bere na vědomí, že tato smlouva podléhá 
vkladu do Registru smluv. 

 

2021/67/6.4 RM schvaluje: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ve městě Židlochovice č. 160/2021 

(18/21) ze dne 5. 8. 2021 mezi KTS Ekologii s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka a Městem 
Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. 

 
2021/67/6.5 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT 

s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČO 26725967. 
 

2021/67/6.6 RM jmenuje: 
ředitelem Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Vladimíra 

Soukopa, a to na dobu určitou, od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 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. 

 
67/8.1 RM projednala  a schvaluje: 

podnět určeného zastupitele k doplnění obsahu nyní pořizované změny č. VI ÚP Židlochovice, a ukládá: 

 zajistit podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability (ÚSES) vyplývajícího z ÚP 

Židlochovice a  protipovodňových opatření  vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, tj. prověřit tyto 2 systémy v ÚP Židlochovice a případně zajistit jejich realizaci vymezením 

veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných opatření 

 vytvořit územní podmínky pro možnost umístění kavárny v předzámeckém parku. 
 


