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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 75 

Dne: 22. dubna 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 4. 2022. 
 

2022/75/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – II. ETAPA“ 

následně: 
1. pořadí – SAMPROS-STAV s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno 

2. pořadí – Hradský Petr, Čebín 34, 664 23 Čebín 

3. pořadí – STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav 
4. pořadí – VS – build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice 

 
2022/75/3.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – II. ETAPA“ 

s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 
 

2022/75/3.2.1 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 2022/70/3.2. 

 
2022/75/3.2.2 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. 10. 2022 do 31. 12. 2046 s automatickým prodlužování 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. 
 

2022/75/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940 na 
akci „PD - Okružní křižovatka II/416, II/425 Židlochovice“. Celková cena smlouvy o dílo bude činit 389.000,- 

Kč bez DPH. Termín realizace zakázky bude stanoven do konce roku 2022 (zajištění stavebního povolení).  
 

2022/75/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940 na 
akci „PD - Okružní křižovatka II/416, Tyršova Židlochovice“. Celková cena smlouvy o dílo bude činit 

395.000,- Kč bez DPH. Termín realizace zakázky bude stanoven do konce roku 2022 (zajištění stavebního 
povolení).  

 
2022/75/3.5 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 2/2022 smlouvy o dílo č. 0180/2020 ze dne 10. 8. 2020 s firmou Laboro ateliér s.r.o., Bj. 

Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940 na akci „PD ARCHEOPARK CEZAVY, PARKOVIŠTĚ“. Cena 
projektové dokumentace bude navýšena o 120.000,- Kč bez DPH a celková cena tak bude činit 420.000,- Kč 

bez DPH. Termín realizace zakázky bude prodloužen tak, aby v září 2022 bylo vydáno stavební povolení na 
realizaci stavby parkoviště (provedení násypu zemního tělesa pod parkoviště). 

 

2022/75/4.1.1 RM rozhodla: 
zrušit následující adresný záměr prodeje části pozemku parc. č. 983/1: adresný záměr prodeje části pozemku 

pro I.M.H a K.H. v k.ú. Židlochovice, část pozemku parc. č. 983/1. Vyvěšeno dne 1. 11. 2021 a sejmuto 18. 
11. 2021. 

 

2022/75/4.1.2 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 2021/66/4.10. 

 

2022/75/4.1.3 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku parc. č. 983/1 o výměře 4 m2 dle geometrického plánu č. 2091-45/2022 je 

pozemek označen písmenem parc. č. 983/3, 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 2.000,- Kč. Záměrem 

je zřízení oplocení soukromého pozemku. 
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2022/75/4.2 RM odkládá: 

projednání bodu 75/4.2-Propachtování pozemku v k. ú. Nosislav do příští RM. 
 

2022/75/4.3 RM doporučuje: 
ZM směnit pozemky: 

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 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, který je 
zapsán na LV č. 1205, 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 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic (v současnosti vlastní Cézava a.s. 

Blučina) + část pozemku parc.  č. 2374 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic dle GP č. 1275-6/2022, 
konkrétně označená 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 vybudování tzv. 
„Povodňového parku“. 

Směna bude bez doplatku. 

 
2022/75/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s Jihomoravským krajem, IČ: 70 88 83 37 
se sídlem Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno, v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a 

odstranění kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 2810/1 a 2810/8 zapsaných na LV č. 

1401 pro obec a k. ú. Židlochovice za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování VB na 
nemovitém majetku Jihomoravského kraje, schválenou Radou Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, č. 

usnesení 3051/13/R 40. Jedná se o akci: „Propojka II/425 – Komenského, Židlochovice“. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 
2022/75/4.4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, IČ: 70 88 83 37 se sídlem Žerotínovo nám. 
499/3, 601 82 Brno, JMK je vlastníkem pozemků parc. č. 2810/1, p. č. 2810/8, p. č. 2810/15, p. č. 2810/16 

a p. č. 2810/17 a silnice II/425, vše v k. ú. Židlochovice. Stavebník plánuje na částech výše uvedených 
nemovitostí realizovat v rámci akce: „Propojka II/425 – Komenského, Židlochovice“ stavbu chodníku a 

úpravu křižovatky a středového dopravního ostrůvku. Předpokládaný trvalý zábor pozemků činí cca 87 m2. 

 
2022/75/4.5 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 – kabelového vedení NN, u 

akce: „Židlochovice, rozš.kNN, Matoušek, K1222/1“ v pozemku p. č. 1771 v k. ú. Židlochovice zapsaného na 

LV č. 1 za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech 
města Židlochovice 2.000,- 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.  

 
2022/75/4.6 RM rozhodla: 

ukončit dohodou smlouvu č. 280/2021 ze dne 29. 11. 2021 o výpůjčce prostor sálu Komunitního centra, tj. 

objekt SO 102 místnost č. B 102, Legionářská 950 v Židlochovicích ke dni 1. 5. 2022 se společností 
ZDRAVOMEDICA s.r.o., Ambulance praktického lékaře, MUDr. Tomáš Hill, Nám. Míru 149, Židlochovice, IČ: 

29363586. 
 

2022/75/4.7 RM schvaluje: 

předání majetku k hospodaření Základní škole Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, 
Tyršova 611, 667 01 Židlochovice, IČ: 71001514 dle předávacího protokolu č. 1/2022. 

 
2022/75/4.8 RM souhlasí: 

s podáním žádosti o dotaci na Projekt přírodní jedlé zahrady a s realizací projektu na pozemcích města 
Židlochovice č. 700,702, 699/1,699/2. 

 

2022/75/5.1 RM schvaluje: 
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rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu  r. 2022. 

 
2022/75/5.2 RM doporučuje: 

ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád dle přílohy. 
 

2022/75/6.1 RM rozhodla: 

uzavřít Dohodu o zrušení  smluv č. 123/2020, 124/2020, 125/2020 a  126/2020  uzavřených  dne 19. 6. 
2020 mezi městem Židlochovice a spolkem Archeopark CEZAVY z. s  

 

2022/75/6.2 RM doporučuje: 
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice o nočním klidu. 

 
2022/75/6.3 RM doporučuje: 

ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice o zřízení obecní policie. 

 
2022/75/6.4 RM rozhodla: 

uzavřít se společností SIAD Czech spol. s r.o., se sídlem K Hájům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  IČO 
48117153, Nájemní smlouvu na 4 kusy lahví na technické plyny a Kupní smlouvu na dodávku technických 

plynů v lahvích. Smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 

2022/75/6.5.1 RM schvaluje: 

vzor Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru a pověřuje OŽPSÚ administrací těchto smluv.  
 

2022/75/6.5.2 RM pověřuje: 
podpisem Smluv o výpůjčce a následném darování kompostéru Ing. Milana Komendu, vedoucího OŽPSÚ.  

 

2022/75/6.6 RM rozhodla: 
uzavřít Dohodu o zrušení Dohody o mlčenlivosti a důvěrnosti poskytovaných informací, která byla uzavřena 

se společností GALEN Plus a.s. pod č. 2/2021, dne 21. 12. 2021, a to ke dni podpisu této Dohody o zrušení.  
 

2022/75/6.7 RM schvaluje: 
uzavření smlouvy o POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY WebC@ll-v4 č. POVS-2022-2-000111 s firmou Kadlec -

 elektronika, s.r.o., IČO: 25518402, DIČ: CZ 25518402, sídlo: Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno. 

 


