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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 76 

Dne: 6. května 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 5. 2022. 
 

2022/76/3.1.1 RM rozhodla: 
schválit Návrh na zahájení zadávacího řízení Výběr dodavatele stavby „Svratka nad Židlochovicemi: 

Povodňový park“  
 

2022/76/3.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby „Svratka 
nad Židlochovicemi: Povodňový park“ s kanceláři KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Příkop 834/8, 

602 00 Brno, IČO: 10800387 a to za cenu 179 000,- Kč bez DPH.  
 

2022/76/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pozemky pod parkovištěm a části areálu u koupaliště p. č. 1480/17, 1480/23 
v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, nájemné je sjednáno na 22,- Kč/m2, tzn. 825 + 660 = 1485 m2 x 22 = 

32 670,- Kč/rok. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců.  
 

2022/76/3.3 RM doporučuje: 
ZM směnit část pozemku parc. č. 2374 dle GP č. 1275-6/2022, konkrétně označenou jako parc. č. 2374/1 o 

výměře 1838 m2, která je zapsána na LV č. 907 pro obec a k. ú. Vojkovice u Židlochovic za pozemek parc. č. 

1163/10 o výměře 296 m2 v k. ú. Židlochovice, který je zapsán na LV č. 2440 pro obec a k. ú. Židlochovice. 
Záměrem je získání pozemku pro zbudování tzv. „Povodňového parku“. Směna bude bez doplatku. 

 
2022/76/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Yunex, s.r.o., Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 09962638, 

DIČ: CZ09962638, na dodávku dvou parkovacích automatů pro město Židlochovice. Celková cena smlouvy o 
dílo bude činit 266.260,- Kč bez DPH. 

 
RM bere na vědomí: 

Výroční zprávu veřejného osvětlení 2021, plán preventivní údržby VO pro rok 2022 a seznam prací na VO pro 

rok 2022. 
 

2022/76/4.1 RM rozhodla: 
odložit projednání bodu 76/4.1 - Propachtování pozemku v k. ú. Nosislav do příští RM. 

 
2022/76/5.1 RM schvaluje: 

„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“ a pověřuje 

starostu její podpisem.  
 

2022/76/5.2 RM schvaluje: 
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK075923/22/ORR na realizaci projektu 

Zkvalitnění služeb regionálního TIC  Židlochovice ve výši 33 790,- Kč. 

 
2022/76/5.3 RM doporučuje ZM: 

vyhlásit pro rok 2022 další termín pro podání Žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích, a to do 31. 7. 2022. 

 
2022/76/5.4.1 RM na základě zaslané nabídek a smlouvy společnosti DODÁVKY  E-35 s.r.o. schvaluje: 

koupi vozu VW Transporter s novým třístranným sklápěčem r. v. 2015, VIN: WV3ZZZ7JZFX019757. 

 
2022/76/5.4.2 RM schvaluje: 

prodej vozidla Multicar Fumo Carrier SPZ 8B8 7107 formou dražby. 
 

2022/76/6.1 RM doporučuje: 

ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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2022/76/6.2 RM doporučuje: 
ZM, aby přijalo následující usnesení:  

 
ZM schvaluje: 

1. Vstup města Židlochovice jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, 

se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO dosud nepřiděleno, zakládaného za účelem 
společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do 

praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití dotací. Město Židlochovice se stane členem 
Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem Zakládací smlouvy Dobrovolného svazku 

obcí KTS EKOLOGIE, jejíž přílohou jsou Stanovy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE a 

splacením vstupního členského příspěvku 50.000,- Kč, na který bude započítána úhrada za 
převod podílu města Židlochovice ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek 

obcí KTS EKOLOGIE. 
2. Znění Smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE (Zakládací smlouva) a 

Stanov Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, upravujících poměry v Dobrovolném svazku 
obcí KTS EKOLOGIE. 

3. Vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE ve výši 50.000,- Kč. 

4. Převod podílu města Židlochovice ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní 14, 664 
84 Zastávka, IČO 283 10 942, na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE za cenu 

odpovídající peněžitému vkladu vloženému do společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. s tím, že na 
pohledávku města Židlochovice ve výši 50.000,- Kč za převod podílu ve společnosti KTS 

EKOLOGIE s.r.o. bude započten závazek města Židlochovice uhradit vstupní členský příspěvek 

do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE. 
 

ZM pověřuje: 
1. Ing. Jana Vitulu k tomu, aby učinil za město Židlochovice jako člena Dobrovolného svazku obcí 

KTS EKOLOGIE veškeré související úkony, zejména podpis Zakládací smlouvy Dobrovolného 
svazku obcí KTS EKOLOGIE a zastupováním města Židlochovice na členské schůzi Dobrovolného 

svazku obcí KTS EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE. 

2. Ing. Jana Vitulu k tomu, aby učinil za město Židlochovice jako společníka společnosti KTS 
EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní 14, 664 84 Zastávka, IČO 283 10 942, veškeré úkony, zejména 

podpis Smlouvy o převodu podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. města Židlochovice na 
nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE. 

 

2022/76/6.3 RM rozhodla: 
schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, smlouva o spolupráci při poskytování poradenských služeb č. 

0243/2022 uzavřené dne 27. 10. 2020 se společností Práh jižní Morava, Tuřanská 12, 620 00 Brno. 
 

2022/76/6.4 RM schvaluje: 

Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou policií Brno na 
dobu neurčitou a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 
2022/76/6.5 RM doporučuje: 

ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 
nebo  veřejnosti přístupné akci. 

 

2022/76/6.6 RM vydává: 
Nařízení města Židlochovice, kterým se vydává tržní řád. 

 
2022/76/8 RM schvaluje: 

nabytí daru Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO 71001514 ve 

školním roce 2022/23 v souladu s § 27 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. ve výši 400.000,- Kč od ART-SPEED, 
s.r.o., Křepice 76, 691 65  Křepice u Hustopečí, IČ 26919940, peníze budou využity na nákup jurty. 

 


