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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 14 
Dne: 5. června 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 5. 6. 2015 
 
14/1.1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění u bodů č. 8/3.2.2 na 31. 10. 2015, 9/4.4.1 na 30. 9. 2015, 11/6.1.3 na 31. 7. 2015 
a 13/6.2.1 na 30. 6. 2015. 
 
14/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM koupit pozemky: 

• p. č. PK 4788/6 o výměře 44 m2, zapsaný na LV č. 1705 pro k. ú. a obec Židlochovice do svého 
výlučného vlastnictví od Pařilové Šárky, nar. 7.11.1974, trvalý pobyt nám. Svobody 843, 691 23 
Pohořelice a od Stanislavy Svobodové, nar. 10.7.1973, trvalý pobyt Syrovice 266, 664 67 Syrovice 
 za navrženou kupní cenu 250,- Kč/m2.  

 
• p. č. PK 217 o výměře 45 m2, zapsaný na LV č. 876 pro k. ú. a obec Židlochovice do svého 

výlučného vlastnictví od Hanáka Karla, nar. 10.3.1945, trvalým pobytem Brněnská 708, 66701 
Židlochovice a Konšelové Stanislavy, nar. 15.10.1946, sídl. Družba 657, 66701 Židlochovice, za 
navrženou kupní cenu 250,- Kč/m2.  

 
Jedná se o pozemky mezi krajskou silnicí Vojkovice – Židlochovice a Svratkou. 
 
14/3.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „PODPORA 
UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH LYŽAŘSKÝCH TRATÍ 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2015“. 
 
14/3.3.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na provedení demolice v areálu bývalého cukrovaru na akci „DEMOLICE OBJEKTŮ 
CUKROVARU“ takto: 
1. pořadí – Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín (č.j. OIMH/8624/2015) 
2. pořadí – EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 310/5, 625 00 Brno (č.j. OIMH/8687/2015) 
3. pořadí – PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice (č.j. OIMH/8638/2015) 
4. pořadí – SEKTOR 3, spol. s r.o., Tyršova 50, 612 00 Brno (č.j. OIMH/8671/2015) 
5. pořadí – DP – zemní práce, s.r.o., Běloruská 10, 625 00 Brno (č.j. OIMH/8672/2015) 
6. pořadí – SEKANINA - SEVUD s.r.o., Měnín 446, 664 57 Měnín (č.j. OIMH/8673/2015) 
7. pořadí – AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 (č.j. OIMH/8639/2015) 
 
14/3.3.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu o provedení stavebních prací s uchazečem, který nabídl nejnižší cenu a umístil se na prvním 
místě. 
 
14/3.4.1 RM nedoporučuje: 
ZM vyhovět návrhu JUDr. Ivo Remundy ze dne 19.5.2015, pojmenovat část silnice II/416 od křižovatky 
s místní komunikací – ulicí Masarykovou po hranici území města Židlochovice s obcí Blučina názvem 
veřejného prostranství „údolí Vlky“. 
 
14/3.5.1 RM rozhodla: 
o vyloučení uchazeče TD LKW s.r.o. se sídlem Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče. 
 
14/3.5.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu s uchazečem DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 624 00 Brno, který podal nejvýhodnější 
nabídku ve výběrovém řízení. 
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14/3.6.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na provedení stavebních prací na realizaci akce „REKONSTRUKCE BYTU COUFALÍKOVO 
NÁMĚSTÍ 347“ takto: 

1. pořadí – CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice (č.j. OIMH/7826/2015) 
2. pořadí – STAMA s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav (č.j. OIMH/7824/2015) 
3. pořadí – AKZ stavby spol. s r.o., Tikovická 576/23, 664 44 Ořechov (č.j. OIMH/7862/2015). 

 
14/3.6.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu o provedení stavebních prací s uchazečem, který se umístil na prvním místě. 
 
RM projednala: 
možnosti dodání projektové dokumentace pro územní řízení „Přestupní terminál IDS Židlochovice “. 
 
14/4.1.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 711/2 o výměře cca 5 m2 v k. ú Židlochovice, v rozsahu 
uvedeném v příloze žádosti (od stávající vstupní brány k RD podél plotu k zadní brance ulice Lidická).   
 
14/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - 
kabelového vedení NN k novému RD na Komenského ulici, přes pozemek p. č. 348 KN v k. ú. Židlochovice 
zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 
vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 7 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna po vyhotovení 
geometrického plánu. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 
14/4.3.1 RM rozhodla: 
v souladu s čl. V. nájemní smlouvy ze dne 22.8.2006  na pronájem bytu č. 8, 2+1, v domě č.p. 358, ulice 
Coufalíkovo nám. 358  o ploše79,43 m2, tuto změnit  dodatkem, kde bude uvedeno :  V čl. I. Předmět nájmu  
se mění text . Celková podlahová plocha bytu včetně základního příslušenství je 77,63 m2. Nová  výměra 
bude účtována nájemci  od měsíce, ve kterém byla žádost podána.  
 
14/4.3.2 RM ukládá: 
OIMH připravit dodatek nájemní smlouvy.  
 
14/4.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - 
kabelového vedení NN k novému RD na Palackého ulici, přes pozemek p. č. KN 1442 v k. ú. Židlochovice 
zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 
vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 2 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna  po vyhotovení 
geometrického plánu. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 
14/5.1.1 RM doporučuje: 
ZM schválit přijetí úvěru od ČS, a.s. ve výši 8 mil. Kč na překlenutí doby  mezi  úhradou investiční akce „ZŠ 
Židlochovice - sportovní areál“ a přijetím dotace, s úrokovým zatížením 1,1% ročně a splatností do 
31.10.2015, bez ručení. 
 
14/5.2.1 RM rozhodla: 
schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030196/15/OŠ 
na realizaci projektu Prevence kriminality ve městě Židlochovice. 
 
14/5.3.1 RM schvaluje: 
přijetí dotace z Jihomoravského kraje z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC v Jihomoravském kraji v roce 
2015, ve výši 60.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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14/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM poskytnout Fotbalovému klubu Židlochovice bezúročnou půjčku ve výši 50 tis. Kč, se splatností 30. 9. 
2015. 
 
14/5.5.1 RM doporučuje: 
ZM schválit závěrečný účet roku 2014, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 

 
14/5.6.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  účetní závěrku roku 2014. 
 
14/5.7.1 RM rozhodla: 
poskytnout odměnu voleným funkcionářům formou daru ve výši uvedené v příloze. 
 
14/5.8.1 RM rozhodla:  
poskytnout odměnu ředitelkám příspěvkových organizací dle přílohy. 
 
14/5.9.2 RM odkládá: 
projednání bodu 14/5.9 - Podpora nové sociální služby – Chráněné bydlení Nosislav pro osoby se zdravotním 
postižením v ORP Židlochovice 
 
14/6.1.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Nesvačilka, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném 
obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 
37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
14/6.2.1 RM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Vojkovice, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném 
obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 
37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
14/6.3.1 RM schvaluje: 
Zásady pro hlášení městského rozhlasu města Židlochovice. 
 
14/6.4.1 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. …/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Židlochovice. 
 
14/6.5.1 RM schvaluje:  
Provozní řád sportovního areálu u ZŠ Židlochovice dle předloženého návrhu. 
 
14/6.5.2 RM ukládá: 
zajistit výrobu a umístění provozního řádu na oplocení sportovního areálu. 

 
14/6.6.1 RM povoluje: 
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Babské židlochovické hody“ 
dne 13. 6. 2015 s konáním do 02:00 hod 14. 6. 2015. 

 
14/6.7.1 RM povoluje: 
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Židlochovice živě“ dne 27. 6. 2015 s konáním 
do 01:00 hod 28. 6. 2015. 
 
14/6.8.1 RM schvaluje: 
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veřejnoprávní smlouvu s obcí Těšany, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném 
obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 
37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
RM se seznámila: 
s návrhy na studie lokalit Coufalíkovo náměstí - Strejcův sbor a okolí  radnice  firmy Arch. Design, s.r.o.  a 
Ing. arch. Pavla Jury. 
 
RM projednala: 
koncepci řešení  projektu pro územní řízení pro městské plochy u zámku s Ing. arch. Barborou Jenčkovou. 
 


