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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 70 

Dne: 4. února 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 2. 2022. 
 

2022/70/2.1 RM rozhodla: 
uzavřít Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o koupi nábytku a jeho instalaci č. 0247/2021 ze dne 18. 11. 2021 

na akci „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“. 
 

2022/70/3.1 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p. č. 1163/18 zapsaný na LV č. 1440 pro k. ú. a obec Židlochovice za stanovenou kupní 
cenu 163.900,- Kč. Každý z prodávajících vlastní ¼ uvedeného pozemku. 

Jedná se o pozemky mezi soutokem Litavy a čerpací stanicí ve Vojkovicích v k. ú. Židlochovice. Pozemky 
budou sloužit pro výstavbu povodňového parku. 

 

2022/70/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 2040/1 o výměře 6 816 m2 a pozemku parc. č. 2059 o výměře 17 

817 m2 na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2046 s automatickým prodlužováním o 12 měsíců 
s Římskokatolickou farností Židlochovice se sídlem Legionářská 91, 667 01 Židlochovice, IČ: 65264703. Výše 

ročního nájemného byla stanovena na 26.747,- Kč. 
 

2022/70/3.3.1 RM rozhodla: 

upravit zadání rekonstrukce nebytového prostoru v objektu bytového domu Komenského 38 a vytvořit z něj 
bytovou jednotku 2+kk, namísto původní uvažované 1+kk. 

 
2022/70/3.3.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2022 smlouvy o dílo č. 0015/2022 s firmou Lukáš Adámek, bytem nám. Míru 155, 667 

01 Židlochovice, IČO: 87738562, na rekonstrukci bytu č. 7 (2+kk), na ulici Komenského č. p. 38 
v Židlochovicích za nabídkovou cenu dodatku 433 135,86 Kč včetně DPH. Celková cena zakázky bude činit 

828 099,50 Kč včetně DPH s termínem dokončení do 30 dnů od podpisu dodatku. 
 

2022/70/3.4.1 RM rozhodla: 

zadat realizaci zakázky na skrývku, přesun a rozhrnutí ornice firmě THERMOSERVIS-TRANSPORT s.r.o. 
 

2022/70/3.4.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou THERMOSERVIS-TRANSPORT s.r.o., Roviny 4, 643 00 Brno – Chrlice, IČO: 

26912643, DIČ: CZ26912643, na skrývku, přesun a rozhrnutí ornice za nabídkovou cenu 248 400,- Kč bez 
DPH. Termín dokončení bude stanoven do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

 

2022/70/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu o výpůjčce č. 128/13 ze dne 31. 7. 2013 s vypůjčitelem Junák – svaz skautů a skautek 

dohodou ke dni 28. 2. 2022. 
 

2022/70/4.1.2 RM rozhodla: 

vyhlásit adresný záměr na výpůjčku nebytových prostor (29,24 m2 – bývalý sklad CO) ve dvorním traktu 
 objektu domu č. p. 371 na Coufalíkově nám. v Židlochovicích pro organizaci Junák – český skaut, IČ: 494 

61 923, středisko Hrozen Židlochovice se sídlem Komenského 314, 667 01 Židlochovice. 
 

2022/70/4.1.3 RM rozhodla: 
po akceptaci adresného záměru uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o velikosti 29,24 m2 

v budově č. p. 371 na ul. Coufalíkovo nám. v Židlochovicích s organizací Junák – český skaut, IČ: 494 

61 923, středisko Hrozen Židlochovice se sídlem Komenského 314, 667 01 Židlochovice a to od 1. 3. 2022 na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínek stanovených v záměru výpůjčky.  

 
2022/70/4.2.1 RM rozhodla: 

v souladu s čl. V bod. 2 smlouvy o výpůjčce č. 24/10 ze dne 26. 2. 2010 tuto změnit písemným dodatkem č. 

2, kde bude uvedeno:  
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V čl. IV. Doba výpůjčky 

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a to do 28. 2. 2024. 
 

2022/70/4.2.2 RM ukládá: 
OIM připravit dodatek smlouvy.  

 

RM bere na vědomí: 
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 36/10 ze dne 29. 3. 2010 v objektu č. p. 38 na ul. 

Komenského v Židlochovicích s nájemcem Diecézní charitou Brno, IČO 449 902 60 ke dni 31. 3. 2022. 
 

2022/70/4.3.1 RM rozhodla: 

vyhlásit adresný záměr na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 178,29 m2 v prvním a 
druhém nadzemním podlaží domu č. p. 38 na ul. Komenského v Židlochovicích pro Diecézní charitu Brno, 

Oblastní charitu Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, IČO 449 902 60. 
 

2022/70/4.3.2 RM rozhodla: 
po akceptaci adresného záměru uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 178,29 m2 v prvním 

a druhém nadzemním podlaží domu č. p. 38 na ul. Komenského v Židlochovicích s Diecézní charitou Brno, 

Oblastní charitou Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, IČO 449 902 60 na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 
31. 3. 2023. 

 
2022/70/4.4.1 RM rozhodla: 

o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0251/2020 ze dne 29. 10. 2020 na nebytové prostory o 

výměře 19,92 m2 v dvorním traktu budovy č. p. 38 na ulici Komenského v Židlochovicích dohodou ke dni 28. 
2. 2022. 

 
2022/70/4.4.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 29,59 m2 v prvním nadzemním 
podlaží domu č. p. 367 na sídlišti Družba v Židlochovicích a to od 1. 3. 2022 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce dále za podmínek stanovených v záměru výpůjčky. 

 
2022/70/4.5 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o věcném břemenu s firmou E.GD, a.s., Lidická 1873/36,     602 00 Brno – Černé Pole, IČ: 
28085400 za účelem umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně u akce: „Židlochovice, přeložka 

NN, VAS“ přes pozemek p. č. 711/41 v k. ú. Židlochovice zapsaný na LV č. 1 za jednorázovou úplatu 

stanovenou dle ceníku města Židlochovice za úhradu věcných břemen 2 155,- Kč bez DPH. 
Rozsah věcného břemene je zachycen v geometrickém plánu č. 2083-21072/2021, zhotoveným firmou MDP 

GEO, s.r.o.  
 

2022/70/4.6 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k obytnému prostoru č. 5 na ul. Nádražní 938 s výpovědní lhůtou tři měsíce. 
V případě nezaplacení nájemného s dosáhnutím dluhu trojnásobku výše nájemného ukončit nájemní smlouvu 

bez výpovědní lhůty. 
 

2022/70/5.1 RM schvaluje: 
„Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“ s Jihomoravským krajem a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
2022/70/6.1 RM schvaluje: 

změnu pověřené osoby za audit familyfriendlycommunity, a to Tomáše Kláštereckého, DiS. 
  


