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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 71 

Dne: 18. února 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 18. 2. 2022. 
 

2022/71/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/71/3.1.1 RM rozhodla: 

schválit Návrh na zahájení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Oprava povrchu části 

komunikace v ul. Masarykova a Komenského, Židlochovice“ 
 

2022/71/3.1.2 RM rozhodla:  
uzavřít smlouvu na zajištění komplexní administrace zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava povrchu části 

komunikace v ul. Masarykova a Komenského, Židlochovice“ s  kanceláří KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář 

s.r.o. 
 

2022/71/3.2 RM schvaluje:  
realizaci jednoho ze zastavení křížové cesty firmou DNA design s.r.o., Ing. Břetislav Eichler. Dílo bude 

vyhotoveno z dotačních prostředků získaných z Jihomoravského kraje.  
 

2022/71/3.3 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p. č. 1163/9 zapsaný na LV č. 512 pro k. ú. a obec Židlochovice, za stanovenou kupní 
cenu 131.700,- Kč.  

Jedná se o pozemek mezi soutokem Litavy a čerpací stanicí ve Vojkovicích v k. ú. Židlochovice. 
 

2022/71/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy č. 0194/2020 o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005195 se 
společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400. Dodatek 

upravuje městu Židlochovice výši nákladů na realizaci přeložky vedení VN na hodnotu 925 731 Kč (navýšení 
činí 98 384 Kč). Realizace přeložky je podmiňující stavbou pro výstavbu povodňového parku. 

Náklady na realizaci přeložky jsou uznatelnými náklady dotačního titulu na výstavbu povodňového parku. 

 
2022/71/4.1  RM rozhodla: 

ukončit Smlouvu o nájmu bytu č. 2 na ul. Komenského 52 k datu 31. 3. 2022 dohodou. 
 

2022/71/4.2 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku  par. č. 436/1 o výměře 27 m2 dle geometrického plánu č. 2085-3/2022, kde je 

pozemek označen parc. č. 436/6 a je ve vlastnictví města Židlochovice, je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. 

Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2, tzn. celková cena je 13.500,- Kč. Záměrem je zřízení 
předzahrádky a narovnání hranice pozemku s uliční linií okolních domů. 

 
2022/71/4.3 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr směny pozemků: 

 
a) parc. č. 1199/2 o výměře 134 m2, který je ve vlastnictví města Židlochovice, je zapsán na LV č. 1 pro 

obec a k .ú. Židlochovice za pozemek parc. č. 2413, který je zapsán na LV č. 1205 pro obec a k. ú. 
Vojkovice u Židlochovice, má výměru 164 m2 a je ve vlastnictví společnosti Cezava a.s. Blučina, se 

sídlem Cezavy 627, 664 56 Blučina, IČ: 634 71 396. Záměrem je zajištění přístupu na pozemek parc. 
č. 2374, který vlastní město Židlochovice. 

 

b) parc. č. 2413 o výměře 164 m2 + část pozemku parc. č. 2374 dle GP č. 1275-6/2022, konkrétně 
označenou jako parc. č. 2374/2 o výměře 122 m2, které budou a jsou ve vlastnictví města 

Židlochovice, zapsány na LV č. 907 pro obec a k. ú. Vojkovice u Židlochovic, za pozemek parc. č. 
1163/8 o výměře 286 m2 v k. ú. Židlochovice, který vlastní Anastasie Tomšejová, trvalý pobyt 

Dvořákova 427, 667 01 Židlochovice. Záměrem je získání pozemku pro zbudování tzv. „Povodňového 

parku“. 
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Směna bude bez doplatku. 

 
2022/71/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zrušit usnesení č. 2022/26/10.2. 
 

2022/71/4.4.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro 
obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800), 

 podílu v rozsahu 650/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 391, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 

Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/24 včetně podílu na společných částech budovy, 
pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 1.800.000 Kč. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena nebytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré závazky 
vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
2022/71/4.5.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zrušit usnesení č. 2022/26/9.2. 
 

2022/71/4.5.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   
 nebytové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro 

obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800), 

 podílu v rozsahu 458/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 391, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 
Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/25 včetně podílu na společných částech budovy, 

pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 1.200.000 Kč. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena nebytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré závazky 
vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

2022/71/5.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2022. 
 

2022/71/5.2 RM schvaluje: 
rozšíření účelů čerpání půjček z MFRB (příl. 1.)  o: 

- dodávka a montáž fotovoltaických  panelů, do výše  200 000,- Kč 

- dodávka a montáž  tepelného  čerpadla, do výše 200 000,- Kč 
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2022/71/6.1 RM schvaluje: 

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2022. 
 

RM bere na vědomí: 
ukončení pracovního poměru xx ke dni 30. 4. 2022, z důvodu nadbytečnosti.  

 

2022/71/6.2 RM schvaluje: 
zánik pracovní pozice administrativní pracovnice odboru dopravy města Židlochovice, se zařazením na 

pracoviště oddělení správních činností v dopravy (radary) z důvodů nadbytečnosti – a to k 30. 4. 2022. 
 

2022/71/6.3 RM doporučuje: 

ZM schválit záměr vzniku městské společnosti, která bude založena za účelem výstavby nové polikliniky 
v Židlochovicích. Současně pověřuje kancelář starosty, aby zajistila přípravu dokumentů potřebných 

k založení městské společnosti. 
 

2022/71/8 RM schvaluje: 
vyvěšení ukrajinské války v případě invaze Ruska na Ukrajinu. 

 


