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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 82 

Dne: 2. září 2022 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 2. 9. 2022. 
 

2022/82/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2022/82/3.1 RM rozhodla: 

neuzavřít smlouvu na akci „REKONSTRUKCE LÁVKY PRO CYKLISTY PŘES ŘEKU SVRATKU V 

ŽIDLOCHOVICÍCH“ s účastníkem zadávacího řízení VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Lidická 3460/132,690 03 
Břeclav; IČO 423 24 149, za nabídkovou cenu ve výši 6 953 687,91 Kč včetně DPH. 

 
2022/82/3.2 RM doporučuje: 

ZM přijmout jako dar stavbu „170 310 Svratka, Židlochovice – PPO“, dle projektové dokumentace 

zpracované společností HYDROPROJEKT CZ (nyní Sweco Hydroprojekt a.s.), IČ: 26475081, která se sestává 
ze stavebních objektů: 

- SO 01 – Snížení nivelety silnice III/41619,  
- SO 02 – Doplnění ochranných hrází,  

- SO 03 – Ochranná hráz zeď,  
- SO 04 – Přeložka DOK (kabel) 

Stavba PPO se nachází pozemcích parc. č. 1944/61, 1944/60, 1944/62, 305/8, 1983/68, 1983/69, 1983/71, 

1989/2, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1989/7, 1989/8, 1989/10, 1996/3, 1996/4, k. ú. Hrušovany u 
Brna, a parc. č. 560/5, 553/5, 615/2 a 615/3, k. ú. Židlochovice. 

Z důvodu právní jistoty smluvní strany konstatují, že i v případě existence PPO na jiných pozemcích než 
uvedených v čl. I odst. 2 této smlouvy, dochází k úplnému převodu PPO ve prospěch obdarovaného. Rozsah 

PPO je definován dokumentací skutečného provedení vypracovanou společností HYDROPROJEKT CZ (nyní 

Sweco Hydroprojekt a.s.), IČ: 26475081, ověřenou vodoprávním úřadem dne 9. 6. 2006, kterou je dárce 
povinen předat obdarovanému nejpozději při předání předmětu darování obdarovanému. 

 
2022/82/3.3.1 RM rozhodla: 

schválit Návrh na zahájení zadávacího řízení Výběr dodavatele Provedení vegetačních úprav v rámci projektu 

„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“. 
 

2022/82/3.3.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb při realizaci zadávacího řízení na dodavatele Provedení 

vegetačních úprav v rámci projektu „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ s kanceláří KOUKAL 
LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČO: 10800387 a to za cenu 39 000,- Kč bez 

DPH.  

 
2022/82/3.3.3 RM rozhodla: 

- schválit Návrh na zahájení výběru technického dozoru investora na stavbu „Svratka nad 
Židlochovicemi: Povodňový park“ 

 

2022/82/3.3.4 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb při výběru technického dozoru investora na stavbu „Svratka 

nad Židlochovicemi: Povodňový park“ s kanceláří KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Příkop 834/8, 
602 00 Brno, IČO: 10800387 a to za cenu 39 000,- Kč bez DPH.  

 
2022/82/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s ing. arch. Barborou Jenčkovou, Jugoslávská 75a, 613 00 Brno, ČKA 02872, IČ: 

64292428, DIČ: CZ7156303858, jejímž obsahem je zhotovení Změny č. VII Územního plánu Židlochovice za 
nabídkovou cenu 195.000,- Kč bez DPH.  

 
2022/82/4.1 RM rozhodla: 
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uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor na pronájem kluboven č. 103 a 104 v prostorách Komunitního 

centra se spolkem Jak Dál? z. s., IČ 05925941 se sídlem Stiborova 21,  779 00 Olomouc, zastoupeným Bc. 
Terezou Vránovou, na dobu určitou do 12. 12. 2022 za nájemné ve výši 300,- Kč za hodinu.  

 
2022/82/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu sociálního bytu č. smlouvy 52/2020 ze dne 11. 3. 2020 na byt č. 10 v domě na ul. 

Komenského č. p. 52 v Židlochovicích ke dni 2. 9. 2022. 
 

2022/82/4.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 52 na ul. Komenského na dobu určitou do 31. 12. 2023. 

Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku 

města Židlochovice,, na 78,- Kč m2/rok. 
 

2022/82/4.3 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 0287/2021 ze dne 20. 12. 2021 k pronajaté bytové jednotce č. 5 v domě č. p. 

52, ul. Komenského v Židlochovicích ke dni 31. 8. 2022 dohodou. 
 

2022/82/4.4 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na část nebytového prostoru č. 393/25 o velikosti 34 m2 v budově č. p. 393 na ul. 
Havlíčkova v Židlochovicích, s firmou Jiří Krikl, Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, IČ: 62030515, od 15. 9. 2022 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 17.000,- Kč.   
 

2022/82/4.5 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu o nájmu sociálního bytu č. smlouvy 48/2020 ze dne 11. 3. 2020 na byt č. 5 v domě 
č. p. 236 na ulici Zámecká v Židlochovicích ke dni 31. 8. 2022 dohodou. 

 
2022/82/5.1 RM rozhodla: 

schválit Smlouvy 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 Opatovice, Medlov,  Blučina, Syrovice. 

 
2022/82/5.2 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Výhonek z.s. dle přílohy 
 

2022/82/5.3 RM doporučuje: 

ZM  schválit  půjčku 1 mil. Kč MUDr. Ondreji Bačíkovi, bytem Bulharská 18, Znojmo 669 02, IČO 107 77 512, 
na dobu 10 let, od 02/2023 do 08/2033, se splátkami 8 334,- Kč měsíčně, s odkladem splátek na 6 měsíců a 

s úrokem 3 % p.a. určené na koupi přístrojů RDG ambulance provozované v Židlochovicích.  
 

2022/82/5.4 RM doporučuje: 

ZM přidělení úvěru z ve výši do 200 000,- Kč. 
 

RM odkládá: 
projednání bodu 82/5.5 Dar na pořízení židlochovských krojů do příští RM. 

 
2022/82/5.6 RM schvaluje: 

výši úplaty  za předškolní vzdělávání v Mateřské  škole Židlochovice na školní rok 2022/2023, a to ve výši 

450,- Kč/měsíc za dítě za celodenní docházku  a 300,- Kč/měsíc za polodenní docházku. 
 

2022/82/6.1 RM schvaluje: 
cenovou nabídku č. NAV20519/2022 na další prodloužení licence ESET PROTECT Essential On-Prem s firmou 

C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00, Brno - Židenice 

IČO: 27675645. 
 

2022/82/6.2 RM rozhodla:  
ukončit dohodou smlouvu č. 208/13 ze dne 1. 10. 2013 o umístění a provozování automatu na teplé nápoje 

v budově č. p. 750 na ulici Nádražní v Židlochovicích s firmou NUOVO CAFFE s.r.o., IČ 26951258 a to ke dni 
30. 9. 2022.  

 

2022/82/6.3 RM schvaluje: 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby č. 232/2021 s městem Modřice a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

RM bere na vědomí: 
rezignaci Ing. Kafkové na pozici vedoucí finančního odboru ke dni 31. 8. 2022 a pověření Ing. M. 

Schönwälderové  vedením odboru do doby, než  bude na základě výběrového řízení vybrán nová/ý vedoucí 

odboru. 
 

2022/82/6.5 RM jmenuje: 
ředitelem Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Vladimíra 

Soukopa, a to na dobu určitou, od 2. září 2022 do 31. prosince  2022, a to v souladu s ustanovením zákona 

č. 561/2004 Sb. § 166 odst. 10, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a s t a n o v u j e  s účinností od 2. 9. 2022 řediteli 

Mateřské školy Židlochovice, okres – Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíru Soukopovi   plat 
dle platového výměru. 

 


