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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 32 

Dne: 8. dubna 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 8. 4. 2016. 

 
32/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

32/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „OPĚRNÉ STĚNY – ULICE KOMENSKÉHO, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

1. pořadí – PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno (KT_OP/5511/2016) 

2. pořadí – STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno (KT_OP/5414/2016) 
3. pořadí – DIPONT s.r.o., Libouchec 500, 403 35 Libouchec (KT_OP/5612/2016) 

 
32/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „OPĚRNÉ STĚNY – ULICE KOMENSKÉHO, ŽIDLOCHOVICE“ s uchazečem, který se 

umístil jako první v pořadí. V případě, že tento uchazeč neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít 

smlouvu s uchazečem, který se umístil v pořadí jako druhý. 
 

32/2.2.1 RM schvaluje: 
podání žádosti z operačního programu IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené 

lokality“. 

 
32/2.3.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „ Přípojka splaškové kanalizace pro areál HZS“ takto: 
1. pořadí - Svítil Plus s.r.o., Holzova 2942/14, 628 00 Brno, IČ 25324942 

2. pořadí - ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno, IČ 26307871  

3. pořadí - Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o., Sirotkova 368/42, 616 00 Brno, IČ 26961091 
 

32/2.3.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „Přípojka splaškové kanalizace pro areál HZS“ s uchazečem, který se umístil jako 

první v pořadí. V případě, že tento uchazeč neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 82 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít smlouvu s 
uchazečem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 
32/3.1.1 RM schvaluje: 

podání žádosti o dotaci na akci Podpora bezpečnosti dopravy v Židlochovicích do výzvy č. 18  IROP. 
 

32/3.2.1 RM souhlasí: 

se zadáním architektonických prací revitalizace interiéru městské knihovny firmě A.B.N. Design s.r.o.  
v uvedeném rozsahu. 

 
32/3.3.1 RM doporučuje: 

ZM  zrušit usnesení ZM č. 4/10.1. ze dne 21. 1. 2015.  

 
32/3.3.2 RM doporučuje: 

ZM koupit  od firmy FP real s.r.o. se sídlem  Šlapanice, Čechova 305/1, PSČ 664 51, IČO 269 39 134: 
1. pozemky  p. č. 548/56 o výměře  3643 m2 a 548/70 o výměře 22 m2 zapsané na listu vlastnictví  č. 

2159 pro obec a k.ú. Židlochovice 
2.  stavbu „Židlochovice, lokalita rodinných domů U Avionu – komunikace“ stavební objekt 41 Zpevněné 

plochy – komunikace a chodníky  na pozemcích 560/1, 548/56, 548/69, 548/70 a 554 v k. ú. 

Židlochovice dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby  č. j. OD/17322/2011-3 SO ze dne 9. 1. 
2012, vydaném MěÚ Židlochovice 

 stavbu „Židlochovice, lokalita RD u Avionu“ stavební objekt 50 Kanalizace dešťová na pozemcích p. 
č.548/56, 548/64, 548/12,  554 a 552/1   v k. ú. Židlochovice dle  kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby č. j. OZP/7325/2008 ze dne 3. 7. 2008 vydaném MěÚ Židlochovice 
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stavbu „Židlochovice, sídliště U Avionu, rozvody veřejného osvětlení"  na pozemcích p. č. 548/56, 

548/69, 548/70,  554  v k. ú. Židlochovice dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č. j. 

OUPSU/14443/2012 ze dne 20. 12. 2012 vydaném MěÚ Židlochovice 
 

vše za dohodnutou cenu 10 000,- Kč. Veškeré náklady na převod staveb a pozemků ponese město 
Židlochovice.   

 

32/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít  smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – 
Židlochovice, Masarykova, rozšíření kabelového vedení NN, Prores, přes pozemek p. č. KN 1031 v k. ú. 

Židlochovice zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 20 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna  po 
vyhotovení geometrického plánu. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
32/4.2.1 RM rozhodla: 

zrušit usnesení RM č. 9/4.2.2. ze dne 27. 3. 2015 ve věci zřízení věcného břemene na pozemcích Povodí 

Moravy s. p. 
 

32/4.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 

708 90 013. 

Služebnost spočívá: 
 umístění stavby cyklostezky, jejíž kóty jsou uvedeny a odsouhlaseny v projektové dokumentaci 

stavby, a to po celou dobu její fyzické a právní životnosti. 

 přístup oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob  

na předmětný pozemek za účelem provozování, udržování, oprav a kontroly stavby po celou dobu 
její fyzické a právní životnosti. 

Služebnost je zachycena v geometrickém plánu č. 1696-1455/2014, který je nedílnou součástí smlouvy. 
Služebnost se týká  nově vytvořeného  pozemku p. č. 1178/8, o výměře 84 m2, který výše uvedeným GP 

vznikl. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.  

 
Služebnost se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úhradě za zřízení služebnosti, která 

byla stanovena výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního nájemného určeného výnosovým způsobem 
jako pětinásobek ročního užitku (roční nájemné) ve výši obvyklé ceny ve výši 13,- Kč/m2 a rok. Jednorázová 

úhrada při celkové výměře služebnosti 84 m2 činí 5.460,- Kč plus 21% DPH, tj. celkem 6.607,- Kč. 

 
Jedná se o pozemek hráze u řeky Litavy.  

 
32/4.3.1 RM rozhodla: 

propachtovat část pozemku p. č. KN 644 o výměře 368 m2 v k. ú. Židlochovice Danielu Vlkovi, trvalým 

pobytem Masarykova 718, 667 01 Židlochovice za stanovenou nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. 736,- Kč/rok, 
na dobu určitou a to od 1. 1. 2016 do 30.9.2016. 

 
Jedná se o část pozemku v areálu Robertovy vily. 

 
32/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 

smlouvu o zřízení služebnosti.   
 

Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení. 
Služebnosti zahrnují též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho 

modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou. 

Služebnosti se budou zřizovat na pozemcích ve vlastnictví města Židlochovice: parc. č. 1100, 1101, 1102/1, 
1019/2 a 1097/2 k.ú. Židlochovice. Jednorázová náhrada v úhrnné výši činí 100,- Kč. 

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  
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32/4.5.1 RM souhlasí: 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného na pozemku p. č. 2810/1 a 2810/8, který je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Věcné břemeno služebnosti spočívá v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, 

opravy a odstranění kabelu veřejného osvětlení a dvou stožárů.  
Část pozemku, k níž se zřizuje služebnost, je vyznačena na geom. plánu č. 1707-144/2014, ze dne 14. 7. 

2015. Služebnost se zřizuje za úplatu 7 527,- Kč vč. DPH.  

 
32/4.6.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., 

se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní 

soustavy – IS pro PZ lok. Kalová Pole, k. ú. Židlochovice, na pozemcích p. č. KN 557/4, 558/9, 2784/1, 
2780/16, 558/1, 558/15 v k. ú. Židlochovice, zapsaném na LV č. 1, za jednorázovou úplatu 36 475,45 Kč vč. 

DPH. Délka přípojky je 301,45 m. VB se zřizuje na dobu neurčitou. 
 

Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu VB je stanovena a vyznačena  na pozemcích parcel 
katastru nemovitostí parc. č. 557/4, parc. č. 558/9, parc. 2784/1, parc. č. 2780/16 v geom. plánu č. 1443-

109/2011, ze dne 30. 7. 2011 vyhotoveném spol. Ekoplan s.r.o., se sídlem Vondroušova 1210, Praha 6, 

potvrzeném dne 8. 8. 2011 a na pozemcích parc. č. 558/1, 558/15 v GP č. 1687-35/2015 ze dne 18. 2. 2015 
vyhotoveném spol. Ekoplan s.r.o., se sídlem  Vondroušova 1210, Praha 6, potvrzeném dne 24. 2. 2015.  

Geometrické plány jsou nedílnou součástí smlouvy. 
 

32/5.1.1 RM rozhodla: 

předložit nabídky na koupi nového vozu pro MP. 
 

32/5.2.2 RM odkládá: 
projednání bodu 32/5.2 - Dotace - Výzva č. 40 – Specifické informační a komunikační systémy do příští RM.   

 
32/6.1.1 RM souhlasí: 

s navýšením 1 tabulkového místa (úředník) -  referent krizového řízení 0,5 úvazku, zřízeno k datu 18. 4. 

2016. 
 

32/6.2.1 RM souhlasí: 
s aktualizovaným zněním Organizačního řádu města Židlochovice, včetně příloh č. 1 – 3 s účinností od 1. 4. 

2016. 

 
32/8.1 RM schvaluje: 

přijetí dotace na projekt knihovnického systému „Přechod AKS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21“. 
 

RM bere na vědomí: 

informaci o vyhodnocení žádosti o dotaci na projekt „RPS – ŽIDLOCHOVICE, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA – IV. 
ETAPA“. 

 
32/8.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 358/8 v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 11 537/68241,  spoluvlastnický podíl na pozemku 

p. č. 20 ve výši 11 537/68241, zapsané na LV č. 2175 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice panu xxxxxxxxxx, 
za cenu 1.600.000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu 

kupní smlouvy. Toto rozhodnutí  je platné do 31. 7. 2016. 
 

32/8.3 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo o uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 358/8 v domě č. p. 358, Coufalíkovo 
nám. v Židlochovicích, postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. 

Židlochovice, na příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu č. p. 358 a pozemku p. č. 20, 
vše v k. ú. Židlochovice, mezi městem Židlochovice a peněžním ústavem poskytujícím úvěr, a to v souvislosti 

s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění úvěru poskytnutého bankou na zaplacení kupní ceny. 
 

RM bere na vědomí: 
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informaci Ing. Andrey Karhánkové k možnosti pořízení regulačních plánů města.  

 

RM bere na vědomí: 
informaci Václava Suchánka k výstavbě v Židlochovicích. 

 
32/8.4 RM rozhodla: 

uzavřít dohodu s manželi Nádeníčkovi ve věci zajištění souhlasu se stavbou „Chodník podél silnice II/425 

v Židlochovicích od zastávky ul. Havlíčkovy k areálu Hortis“ dle přílohy. 
 

32/8.5 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12139676 a č. 

12139675 s  firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice. Jedná se o 

připojení  na elektriku pro budoucí terminál IDS na Nádražní ulici u vlakového nádraží. 
 


