
Město Židlochovice 
 

1 

RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 77 

Dne: 20. května 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 20. 5. 2022. 
 

2022/77/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/77/3.1.1 RM rozhodla: 

v rámci výběrového řízení „Oprava povrchu části komunikace v ul. Masarykova a Komenského, Židlochovice“ 

vybrat jako nejvýhodnější nabídku účastníka SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 
29351511, nabídková cena 3 768 466,33 Kč bez DPH. 

 
2022/77/3.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava povrchu části komunikace v ul. Masarykova a Komenského, 

Židlochovice“ s účastníkem SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511. 
 

2022/77/3.2 RM doporučuje: 
ZM schválit dokument „AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA“ města Židlochovice do roku 

2030. 
 

2022/77/3.3 RM schvaluje: 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ve městě Židlochovice č. 160/2021 
(18/21) ze dne 5. 8. 2021 mezi KTS Ekologii s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka a Městem 

Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 00 Židlochovice. 
 

2022/77/3.4 RM rozhodla: 

odložit projednání bodu  77/3.4 - Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě o úpravě právních vztahů při výstavbě 
budovy občanské vybavenosti pro obchod a služby č. 0266/2021 do příští RM. 

 
2022/77/4.1.1 RM doporučuje: 

ZM zrušit usnesení č. 2022/27a/4 ze dne 30. 3. 2022. 

 
2022/77/4.1.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje 

 pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1. 

 pozemku parc. č. 24, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu 

vlastnictví č. 1. 
Minimální kupní cena pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a pozemku parc. č. 24 

je stanovena ve výši 12.000.000,- Kč. 

 
Podmínky prodeje: 

 kupní cena 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. 
 

2022/77/4.2 RM rozhodla: 

Uzavřít pachtovní smlouvu s Mendelovou univerzitou v Brně, Školním zemědělským podnikem Žabčice, se 
sídlem Zemědělská 53, 664 63 Žabčice, na pozemek, který je zapsán na LV č. 1861 v k. ú. Nosislav a je 

označen parc. č. 1520/2 za stanovenou cenu pachtovného, jehož roční výše se rovná 2 % z přiřazené 
průměrné základní ceny zemědělských pozemků. Tzn. 1 176,- Kč bez daně/rok. Pacht se sjednává na dobu 

určitou do 31. 12. 2022.  
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2022/77/5.1 RM schvaluje: 
přijetí dotace a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 

Manželské večery v Židlochovicích. 
 

2022/77/5.2 RM doporučuje: 

ZM přidělit úvěr  MFRB  žadateli dle rozpisu. 
 

2022/77/5.3.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na zakázku „NÁKUP OSOBNÍCH VOZŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDLOCHOVICE, ČÁST A“ 

následně: 

 

1. pořadí – AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, Hustopeče, IČ 00544957, cena 338 679,00 Kč vč. DPH, 

termín dodání 31. 1. 2023. 

2. pořadí – KIA MOTORS – PEMM Brno s.r.o.,Jihlavská 27, 625 00 Brno, IČ 60716312, cena 346 060,00 

Kč vč. DPH, termín dodání do 30. 5. 2023 

2022/77/5.3.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na zakázku „NÁKUP OSOBNÍCH VOZŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDLOCHOVICE, ČÁST A“ 
s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 

V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ, RM 
ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 

2022/77/5.3.3 RM rozhodla: 
o vyloučení účastníka  HS AUTOMOBIL s.r.o., Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava, IČ 05369444 

z výběrového řízení „NÁKUP OSOBNÍCH VOZŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDLOCHOVICE, ČÁST B. 
 

2022/77/5.3.4 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na zakázku „NÁKUP OSOBNÍCH VOZŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDLOCHOVICE, ČÁST B“ 
následně: 

  

1. pořadí – CanoCar s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno, IČ 60710641,  cena 1 160 883,92 

Kč vč. DPH, termín dodání 52 týdnů od podpisu smlouvy 

2022/77/5.3.5 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na zakázku „NÁKUP OSOBNÍCH VOZŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDLOCHOVICE, ČÁST B“ 
s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 

 
2022/77/5.4 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu  r. 2022. 

 
2022/77/5.5 RM rozhodla: 

schválit Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních 
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ s obcí Hrušovany u Brna. 
 

2022/77/6.1 RM schvaluje: 

zřízení přípravné třídy ve školním roce 2022/2023 v Základní škole Židlochovice, Tyršova 611 a pověřuje Mgr. 
Martinu Bartákovu podáním žádostí o souhlas se zřízením přípravné třídy.  

 
2022/77/6.2.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo založit společnost s ručením omezeným s názvem Jan Dezort, s. r. o. za účelem výstavby a 

provozu budovy sloužící jako poliklinika. 
 

2022/77/6.2.2 RM doporučuje: 
ZM, aby schválilo Zakladatelskou listinu společnosti Jan Dezort, s. r. o. 

  

2022/77/6.2.3 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo vložit do společnosti Jan Dezort, s. r. o. základní kapitál: 
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- nepeněžitý vklad - pozemky p. č. 908/3, 908/4, 908/5 a 908/6 zapsané v katastru nemovitostí pro 

obec a katastrální území Židlochovice na listu vlastnictví č. 1, 
- peněžitý vklad ve výši 50.000,- Kč. 

 
2022/77/6.3 RM schvaluje: 

uzavření Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi společností CENDIS, s. p. a městem Židlochovice a 
pověřuje starostu města Ing. Jana Vitulu jejím podpisem.  

Současně se město Židlochovice (v souladu se zněním smlouvy) zavazuje Dohodu o prodloužení smlouvy po 
podpisu všech strany vložit do Registru smluv. 

 


