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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 16 
Dne: 17. července 2015 
 
16/1.1 RM rozhodla: 
posunout termín plnění u bodu č. 13/6.2.1 na 31. 8. 2015. 
 
16/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na dodání PD na akci „ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA“ takto: 
1. pořadí – Arch. Design,s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno (č.j. KT/12188/2015) 
2. pořadí – DEA energetická agentura spol. s r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice (č.j. KT/12241/2015) 
 
16/2.1.2 RM ukládá:  
uzavřít smlouvu na dodání PD na akci „ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA“ s uchazečem, který se 
umístil jako první v pořadí. V případě, že tento uchazeč neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu 
ustanovení § 82 odst 4., zákona č. 137/2006 Sb. v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, 
který se umístil v pořadí jako druhý.  
 
16/3.1.1 RM ukládá: 
zjistit cenu geologického posouzení svahu na ulicí Meruňkovou s vyhodnocením jeho stability. 
 
16/3.2.1 RM schvaluje: 
Smlouvu o nájmu nebytových prostor situovaných v objektu č. p. 152 na nám. Míru v Židlochovicích, která je 
součástí tohoto usnesení. 
 
16/3.3.1 RM ukládá: 
provést výběr dodavatele na realizaci akce OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ – k. ú. ŽIDLOCHOVICE – JIH. 
 
16/3.4.3 RM odkládá: 
projednání bodu  16/3.4 - Základní škola Tyršova 611 odstranění závad do příští RM. 
 
16/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem 
v Praze, odd. B, vložka 20623, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností Vegacom, 
a.s., se sídlem Praha 4 Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a 
opravy podzemního komunikačního optického kabelu. Jedná se o akci CG5M_BO_BOZID_OK, na pozemcích 
p. č. KN 1018/1 a p. č. KN 1017/1 u panelového domu na nám. Míru 155 v Židlochovicích, zapsaných na LV 
č. 1 ve vlastnictví města Židlochovic, za jednorázovou úplatu dle ceníku města Židlochovice za úhradu 
věcných břemen. 
 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti.  
 
Skutečná poloha služebnosti bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu vyhotoveném po ukončení 
akce.  
 
16/4.2.1 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku p. č. KN 711/2 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Židlochovice Antonínu Houdkovi, nar. 23. 
3. 1965, trvalým pobytem Jiráskova 630, Židlochovice za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2. 
 
Přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím geometrickým plánem. Jedná se o část parcely p. č. 
711/2 vedle domu žadatele na Lidické ulici. 
 
16/4.2.2 RM ukládá: 
vyzvat žadatele k zajištění zpracování oddělovacího geometrického plánu pro oddělení parcely. 
16/4.3.1 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 - 
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kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně v pilíři na parc. č. 850/2, přes pozemek p. č. KN 741 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 14 m. Délka přípojky bude upřesněna po 
vyhotovení geometrického plánu. 
Jedná se o připojení novostavby RD v ulici Bezručova. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 
16/4.4.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr směny části pozemků p. č. 1019/2 za část pozemku p. č. 1030/3.   
 
16/4.5.1 RM schvaluje: 
pojistnou smlouvu s ČSOB, a.s. č. 8059552510 a dodatek č. 1 k pojistné smlouvě -  pojištění sportovního 
areálu ZŠ a navýšení limitu krádeže peněz na 300 tis. Kč. 
 
16/5.1.1 RM  schvaluje: 
úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč/měsíčně pro školní rok 2015/2016. 
 
16/5.2.1 RM rozhodla:  
uzavřít smlouvu č. 030752/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rekonstrukci požární zbrojnice  na 
rok 2015. 
     
16/5.2.2 RM rozhodla: 
pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
 
16/5.3.1 RM rozhodla: 
nesnižovat nájemné v bytě č. 1 na ul. Komenského 52 v Židlochovicích nájemcům Vlastě a Ivanovi 
Domesovi.   
 
16/5.4.1 RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 9  rozpočtu  r. 2015. 
 
16/6.1.1 RM souhlasí: 
se  zřízením nového místa výkonu činnosti školní družiny v budově základní školy na ulici  Komenského 182,  
667 01 Židlochovice. 
 
16/6.2.1 RM povoluje: 
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Copa de Židle“ s hudební produkcí dne 25. 7. 
2015 s konáním do 26. 7. 2015 do 2:00 hod. 
 
16/8.1 RM ukládá: 
zabývat se problematikou možného přesunu výkupny surovin. 
 


