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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 39 

Dne: 12. srpna 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 8. 2016. 

 
39/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

39/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY NA par. č. 16“ a ukládá realizovat 

výběrové řízení. 

 
39/2.2.1 RM rozhodla: 

schválit Návrh na zahájení výběru dodavatele akce „Židlochovice, přestupní terminál IDS – projektová 
dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele“ a ukládá vypsat 

výběrové řízení.  

 
39/2.3.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele na akci „OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V ULICI MASARYKOVA“ 
a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
39/2.4.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ NA PAR. č. 1539“ a ukládá 

realizovat výběrové řízení. 
 

39/2.5.1 RM schvaluje: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „REKONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH“. 

 
39/3.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na dodání odpadních nádob na akci „INTERAKČNÍ PRVEK I.P. 41“ takto: 
1. pořadí – KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

2. pořadí – Paměť krajiny s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno 

3. pořadí – Lesy Horňácko s.r.o., Kuželov 14, 696 73 Hrubá Vrbka   
4. pořadí – Ing. František Zábojník, Jeřabinová 1424, 678 61 Bystřice pod Hostýnem  

5. pořadí – Zábojník – contractor s.r.o., Jeřabinová 1424, 678 61 Bystřice pod Hostýnem 
6. pořadí – KHL – EKO, a.s., Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov 

7. pořadí – Jan Chrenčík, Lipov 96, 696 72 Lipov 
8. pořadí – ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 11 Olomouc 

9. pořadí – HORTISCENTRUM s.r.o., Komenského 220, 667 01 Židlochovice 

10. pořadí – FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice 
11. pořadí – Chemgarden s.r.o., Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

 
39/3.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na dodání odpadních nádob na akci „INTERAKČNÍ PRVEK I.P. 41“ 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. ZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil 
v pořadí jako druhý. 

 
39/4.1.2 RM odkládá: 

projednání bodu 39/4.1 - Návrh na směnu pozemků v k. ú. Židlochovice do příští RM. 

 
39/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o  výpůjčce s xxx na část parcely pod buňkou p. č. KN 1480/14 o výměře 15 m2, v k. ú. 
Vojkovice u Židlochovic, a venkovního baru o výměře 30 m2 za účelem provozování hostinské činnosti na 



Město Židlochovice 

 
2 

koupališti ve Vojkovicích. Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou a to od 21. 8. 2016 do 18. 9. 2016 tzn.  

na 29 dní. 

 
39/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o  výpůjčce s Diecézní charitou Brno – oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 
Rajhrad na část pozemku p. č. KN 705 o výměře 14 m2, v k. ú. Židlochovice, na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. Provozovatelem bude Oblastní charita Rajhrad, a to konkrétně služba Nízkoprahové denní 

centrum pro děti a mládež Vata – Židlochovice. 
Jedná se o plochu v areálu víceúčelového hřiště při základní škole na ulici Tyršova v Židlochovicích. 

 
39/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o  výpůjčce xxx, na parcelu p. č. KN 345/5 o výměře 2 m2, v k. ú. Židlochovice,  na dobu 

určitou, a to do 23. 9. 2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Jedná se o  pozemek pod existující stavbou  
hospodářské budovy v příkopu na Komenského ulici. 

 
39/4.5.2 RM odkládá: 

projednání bodu 39/4.5 Výpověď smluv o nájmu pozemků na Žerotínově nábřeží – p. Sedláček do příští RM. 
 

39/4.6.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch města Židlochovice s firmou  VN machinery s.r.o., 
se sídlem Legionářská 87, 667 01 Židlochovice, IČO: 282 97644 spočívající v tom, že VN machinery s.r.o. 

jako vlastník pozemků p. č. 558/11 a p. č. 558/17, zapsaných na LV č. 2917 v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice,  je povinen strpět na těchto pozemcích požárně nebezpečný úsek ze staveb a ploch 

sběrného dvora, umístěného na pozemku p. č. 558/14,  zapsaného na LV č. 1 v katastru nemovitostí pro 

obec a k. ú. Židlochovice tak, jak je tento úsek vymezen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a 
vymezení rozsahu věcného břemene č. 1761-114/2016, ze dne 13. 7. 2016, zpracovaným Ing. Čestmírem 

Ryšavým, Komenského 86, 667 01 Židlochovice, a to ve prospěch města Židlochovice jako vlastníka pozemků 
p. č. 558/1, p. č. 558/14 a p. č. 558/15,  zapsaných na LV č. 1 v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.  

Židlochovice. 
 

39/4.7.1 RM doporučuje: 

ZM prodat komunikaci a pozemky  na ul. Topolové: 
 p. č. KN 2780/15  o výměře 745 m2 v k. ú. Židlochovice  

 část pozemku p. č. KN 2780/16 o výměře cca 312 m2 v k. ú. Židlochovice  

 část pozemku p. č. KN 2780/17  o výměře cca 446 m2 v k. ú. Židlochovice  

pozemky jsou zapsané na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice a 

 komunikaci na pozemku p. č. KN 2780/15  a části pozemku p. č. KN 2780/17. 

Přesná výměra pozemků bude upřesněna oddělujícím geometrickým plánem.  
Pozemky a komunikaci prodat  společnosti LAC, s.r.o. se sídlem Štefánikova 116, Rajhrad, 664 61 za kupní  

cenu 1 100,- Kč/m2. 

Prodej se uskuteční pokud kupující bude v době podpisu kupní smlouvy vlastníkem sousední plochy p. č. 
2780/14 v k. ú. Židlochovice. 

Předmětné pozemky se nachází na ul. Topolové. 
 

39/5.1.1 RM rozhodla: 
přijmout dar od obce Hrušovany u Brna ve výši 51 885,- Kč na zabezpečení provozu a služeb zařízení 

Pečovatelská služba Židlochovice a schvaluje darovací smlouvu v rámci dotačního programu „Podpora 

základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a 
občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“. 

 
39/5.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít 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 2016“ s obcí Hrušovany u Brna. 

 
39/5.3.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 12  rozpočtu  r. 2016. 

 
39/6.1.1 RM schvaluje: 
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navýšení kapacity Mateřské školy Židlochovice,  okres Brno – venkov, příspěvková organizace, sídl. Družba 

673, 667 01 Židlochovice  ze 155 na 167 dětí  a pověřuje   Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti o zápis 

změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2016. 
 

39/6.2.1 RM schvaluje: 
navýšení kapacity školní jídelny-výdejny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace, z 55  strávníků  na 70 strávníků k 1. 9. 2016 a pověřuje  Mgr. Martinu 

Bartákovou k podání žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2016. 
 

RM bere na vědomí: 
havarijní opravu střechy na nám. Míru  č. p. 31. 

 

RM bere na vědomí: 
snížení nájmu u nájemních bytů města (7 bytů) BD č. p. 651, 652, a to o 20,- Kč/m2 , z důvodu snížení 

kvality bydlení při  rekonstrukci kotelny po dobu, kdy netekla teplá voda. 
 

RM bere na vědomí: 
informaci starosty o probíhajících jednání o koupi pozemků pro obnovu železnice v k. ú. Hrušovany u Brna. 


