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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 69 

Dne: 21. ledna 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 21. 1. 2022. 
 

2022/69/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/69/3.1.3 RM rozhodla: 

o zrušení výběrového řízení na akci „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, ŽIDLOCHOVICE“, z důvodu 

vysoké vysoutěžené částce, která je nad finanční možnosti města. 
 

2022/69/3.1.4 RM ukládá: 
realizovat výběrové řízení na každý projekt samostatně: 

Rekonstrukce lávky pro cyklisty přes řeku Svratku v Židlochovicích 

Rekonstrukce komunikací pro pěší ve městě Židlochovice – II. etapa 
 

2022/69/3.2 RM doporučuje: 
ZM přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek od České republiky. Příslušnost hospodařit 

s majetkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 
2, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, IČ: 69797111. Jedná se o část pozemku parc. č. 894/1 

zapsaného na LV č. 60000 pro k. ú. a obec Židlochovice, konkrétně se jedná o oddělenou část označenou 

parc. č. 894/5 o výměře 77 m2 ostatní plocha, ostat. komunikace v k. ú. Židlochovice dle GP č. 2074-
79/2021. 

Jedná se o pozemek chodníku vedle sokolovny na Tyršově ulici. 
 

2022/69/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Komenského 38 - Přestavba archivu na bytovou jednotku 2+kk“ 
s firmou Lukáš Adámek, nám. Míru 155, Židlochovice, IČ: 87738562 za nabídkovou cenu 1 007.569,83 vč. 

DPH. 
 

2022/69/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 
Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 

kabelová skříň u akce: „Židlochovice, rozš. kNN, Čermák“ v pozemcích pozemky p. č. 2727/1 a 2727/14 v k. 
ú. Židlochovice zapsaných na LV č. 1 za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných 

břemen na nemovitostech města Židlochovice 14.400,- Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2022/69/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí  - výhradní s obchodní firmou REAL SPEKTRUM, a.s., 
náměstí Republiky 8/656, 110 00 Praha 1, Staré Město, IČ: 25314718, DIČ: CZ25314718 za provizi ve výši 

1,8% u bytových jednotek a 1,9 % u nebytových jednotek z dosažené kupní ceny uvedené ve 

zprostředkovávané smlouvě. Předmětem prodeje jsou nebytová jednotka č. 393/24 o výměře 65 m2 
v objektu Havlíčkova 393, nebytová jednotka č. 393/25 o výměře 45,8 m2 v objektu Havlíčkova 393 a 

pozemek parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a pozemek parc. č. 24.  
 

2022/69/5.1 RM schvaluje: 
uzavření smlouvy s Moore Audit CZ s.r.o o poskytnutí služby na provedení veřejnosprávní kontroly 

příspěvkových organizací města. 

 
2022/69/6.1 RM schvaluje: 

„Třístranný supervizní kontrakt“ na poskytování supervize pracovnicím Pečovatelské služby Židlochovice.  
 

2022/69/6.2 RM schvaluje: 

uzavření dodatku č. 7 Asseco Solution, a.s. jejímž předmětem je celkové snížení ceny dodávky.  
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2022/69/6.3 RM schvaluje: 
že Město Židlochovice bude nositelem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice 

III“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 


