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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 18 
Dne: 21. srpna 2015 
 

RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 21. 8. 2015. 
 
18/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ – k.ú. ŽIDLOCHOVICE – JIH“ takto: 
1. pořadí – Denívková Zahrada s.r.o., Mravín 5, 538 54 Luže (OIMH/14127/2015) 
2. pořadí – Ing. Jiří Vrbas – KVĚT, Nádražní 155, 664 08 Blažovice (KT/14125/2015) 
3. pořadí – HORTISCENTRUM s.r.o., Komenského 220, 667 01 Židlochovice (KT/14273/2015) 
4. pořadí – ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc (KT/14126/2015) 
 
18/3.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na dodání PD na akci „OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ – k.ú. ŽIDLOCHOVICE - JIH“ 
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. 
 
18/3.2.1 RM doporučuje: 
ZM přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. KN 2727/3 o výměře 4 838 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice.  
Jedná se pozemek pod starou komunikací směrem na Nosislav. 
 
18/3.3.1 RM schvaluje: 
uzavřít smlouvu se SFDI na akci „MĚSTO ŽIDLOCHOVICE – MOBILITA PRO VŠECHNY“. 
 
18/3.4.3 RM odkládá: 
projednání bodu 18/3.4 - Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY 
FASÁDY ROBERTOVY VILY, ŽIDLOCHOVICE“ do příští RM. 
 
18/3.5.1RM nesouhlasí: 
s požadovanou změnou umístění garáže pro novostavbu RD na pozemku p. č. 1647/1 v k. ú. Židlochovice, 
ulice Nad Farou.  
 
18/4.1.1 RM doporučuje: 
ZM odprodat část pozemku p. č. KN 117/58 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Židlochovice do společného 
vlastnictví manželů xxxx za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2, avšak bez části navazující na svodnici 
vedoucí vedle domu žadatelů. Přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím geometrickým plánem.  
 
18/4.1.2 RM ukládá: 
vyzvat žadatele k zajištění zpracování oddělovacího geometrického plánu pro oddělení parcely. 
 
18/4.2.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu na pronájem bytu č.7 v DPS Masarykova 115, Židlochovice   s paní xxxxxxxxxxx,  
dohodou ke dni 30.9.2015. 
 
18/4.3.1 RM rozhodla: 
v souladu s čl. IV. nájemní smlouvy ze dne 18. 10. 2005  na pronájem nebytových prostor v domu  č. 232 
ulice Nádražní  o ploše 357,42 m2, tuto změnit  dodatkem, kde bude uvedeno:  V čl. I. Předmět nájmu  se 
mění text. Celková výměra pronajaté plochy je 354,66 m2. Nová výměra bude účtována nájemci od měsíce 
října 2015.  
 
18/4.3.2 RM ukládá: 
OIMH připravit dodatek nájemní smlouvy.  
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18/4.4.1 RM rozhodla: 
neměnit své usnesení z RM 16/5.3.1 ze dne 17. 7. 2015 kdy rozhodla: 
nesnižovat nájemné v bytě č. 1 na ul. Komenského 52 v Židlochovicích nájemcům xxx.   
 
18/4.5.1 RM rozhodla: 
neprodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 na Coufalikově nám. 256 uzavřenou s panem xxxxx, do 30. 9. 
2015. 
 
18/5.1.1 RM doporučuje: 
ZM, aby odsouhlasilo úlevu 100,- Kč/rok na občana, který se zapojí do systému nádobového svozu tříděného 
odpadu od 1. 1. 2016. 
 
18/5.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit Dodatek č. 6  ke Smlouvě o úvěru registrační číslo  241/396-10  ze dne 12. 10. 2010, uzavřeném 
mezi věřitelem  Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci a dlužníkem Městem Židlochovice a 
zmocňuje starostu města Ing. Jana Vitulu k podpisu dodatku smlouvy. 
 
18/5.3.1 RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu r. 2015. 
 
18/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM schválit rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu r. 2015. 
 
18/6.1.1 RM schvaluje: 
Zásady předběžné řídící kontroly Městského úřadu Židlochovice před uzavřením smlouvy, s účinností ode dne 
1. září 2015. 
 
18/6.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o poskytování telekomunikační služby pronájem okruhů formou pronájmu optických vláken 
a o přiměřené náhradě se společností itself. s.r.o., IČ 18826016, sídlo Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno, 
na realizaci Městského kamerového dohlížecího systému (smlouva č. SELF/2015/094/OV). 
 
18/8.1 RM rozhodla: 
o zaslání vyjádření předběžného zájmu o odkoupení dvoupodlažní části budovy č.p. 325 v ulici Nádražní za 
účelem využití pro přestupní terminál.  
 
18/8.2 RM rozhodla: 
zrušit členství pana Petra Priegla v technické komisi od 1. 9. 2015 na vlastní žádost člena komise. 
 


