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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 17 
Dne: 7. srpna 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 7. 8. 2015. 
 
17/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na dodání odpadních nádob na akci „DODÁNÍ NÁDOB PRO SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU 
VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE“ takto: 
1. pořadí – SSI SCHÄFER s.r.o., Tovární 325, 753 01 Hranice (KT/12490/2015) 
2. pořadí – MEVA – BRNO, s.r.o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice (KT/12655/2015) 
3. pořadí – ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín (KT/12651/2015) 
 
17/3.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na dodání odpadních nádob na akci „DODÁNÍ NÁDOB PRO SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU 
VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE“ 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. ZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil 
v pořadí jako druhý. 
 
17/3.2.3 RM odkládá: 
projednání bodu 17/3.2 - Doplňkové objekty k novostavbě  RD  v ulici Nad Farou do příští RM. 
 
17/3.3.1 RM doporučuje: 
ZM  přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p.č. KN 533/1 o výměře 1.127 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k.ú. Židlochovice.  
Jedná se pozemek na náměstí Míru v Židlochovicích. 
 
17/3.4.1 RM ukládá: 
vyhlásit výběrové řízení na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu svahu za ulicí Meruňková. 
  
RM bere na vědomí: 
studie řešení prostoru v okolí radnice. 
 
RM bere na vědomí: 
studie řešení Coufalíkova náměstí a ulice Strejcův sbor. 
 
17/3.7.1 RM rozhodla: 
zahrnout do plánu investic: 
-  na rok 2016 rekonstrukci ležaté venkovní kanalizace budovy ZŠ Tyršova 611 
-  opravu  střechy  nářaďovny u ZŠ Tyršova 611  
-  rekonstrukci bývalé kotelny  u ZŠ Tyršova 611 
 
17/3.7.2 RM ukládá: 
zajistit energetický posudek budovy ZŠ Komenského 182. 
 
17/4.1.1 RM doporučuje: 
ZM  koupit do majetku města pozemky zapsány na LV č. 60000: 

• 415/1, 876 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, LV 60000, k.ú. Židlochovice 
• 415/2, 1203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, LV 60000, k.ú. Židlochovice 
• 415/3, 492 m2, ostatní plocha, jiná komunikace, LV 60000,k.ú. Židlochovice 
• 416/1, 245 m2, zahrada, LV 60000, k.ú. Židlochovice 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kupní 
cenu 877.200,- Kč. 
 
 
17/4.2.1RM rozhodla: 
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uzavřít nájemní smlouvu na pronájem obytné místnosti č. 3, v areálu č.p. 757, ulice Nádražní 
v Židlochovicích s xxxx. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou 1 rok. Nájemné je stanoveno dle zásad pro 
stanovení nájemného. 
 
17/4.3.1 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku p.č. KN 1324/1 o výměře 34 m2 v k.ú. Židlochovice, který je označen na přiloženém 
geometrickém plánu č. 1703-192/2015 jako pozemek p.č. KN 1324/5 o výměře 34 m2 v k.ú. Židlochovice 
xxxx za navrženou kupní cenu 1.000,- Kč/m2.  
Jedná se o pozemek v horní části ul. Packého před  rozestavěným domem výše uvedeného žadatele.  
 
17/4.4.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje části parcely p.č. KN 117/58 o výměře cca 15 m2 v k.ú Židlochovice, v rozsahu před 
p.č. 177  ulice Malinovského, bez části svodnice vedoucí vedle domu žadatelů. 
 
17/4.5.1 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku p.č. KN 558/1 o výměře cca 425 m2 v k.ú. Židlochovice firmě VN machinery s.r.o., 
obráběčství a zámečnictví, se sídlem Legionářská 87, 667 01 Židlochovice, IČ: 282 97 644, zastoupena 
jednatelem společnosti Ing. Václavem Nečasem za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra 
pozemku bude určena oddělovacím geometrickým plánem. 
Předmětný pozemek se nachází vedle nového sběrného dvora na ul. Topolové. 
 
17/4.6.1 RM doporučuje: 
ZM souhlasit se směnou pozemků část p.č.1019/2 a část p.č. 1031 o výměře cca 1,5 m2 ve vlastnictví města 
Židlochovice za část p.č. 1030/3 o výměře 1,5 m2 ve vlastnictví firmy Prores spol. s.r.o., se sídlem firmy 
Křepice 329, 691 65 Křepice, IČO: 479 11 603, zastoupena jednatelem Miroslavem Kolářem, vše v k.ú. 
Židlochovice za účelem zarovnání stavební čáry pro výstavbu bytového domu s cukrárnou na ulici 
Masarykova (za drogérií).    
Geometrickým plánem na náklady stavitele bude přesná výměra upřesněna. 
 
17/4.6.2 RM rozhodla: 
vydat souhlas s výstavbou 3 parkovacích míst pro veřejnost na pozemku města v blízkosti nového bytového 
domu s cukrárnou. 
 
17/4.7.1 RM schvaluje: 
dodatek č. 1/2015 ke smlouvě č. 159/09 o výpůjčce nemovitostí Základní škole Židlochovice, okres Brno – 
venkov, příspěvková organizace, který rozšiřuje zapůjčené objekty o nově vybudované venkovní sportoviště 
v areálu ZŠ.  
 
17/6.1.1 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, schvaluje: 
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž 
činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, která se týká zápisu místa výkonu činnosti školní družiny na adrese Coufalíkovo náměstí 371,  
667 01 Židlochovice s účinností od 1. 9. 2015. 
 
17/6.1.2 RM pověřuje: 
Mgr. Martinu Bartákovou, referenta školství, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru školství. 
 
17/8.1 RM rozhodla: 
v souvislosti s žádostí TJ Sokol Židlochovice, pronajmout byt 3+1 v domě č. p. 256, Coufalíkovo nám., 
Židlochovice, xxx. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou 1 rok. Nájemné je stanoveno dle zásad pro 
stanovení nájemného. 


