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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 41 

Dne: 23. září 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 23. 9. 2016. 

 
41/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

41/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele na akci „PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH ŽIDLOCHOVICE“ a 

ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
41/2.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele na akci „PD – PRODLOUŽENÍ ŘADU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, 
ROBERTOVA VILA“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 

41/2.3.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „OPRAVA ČÁSTI KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V ULICI MASARYKOVA“ takto: 

1. pořadí – SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 612 00 Brno 
2. pořadí – EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno 

3. pořadí – COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 
4. pořadí – Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70, 621 00 Brno 

 

41/2.3.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „OPRAVA ČÁSTI KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V ULICI MASARYKOVA“ 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. 
 

41/2.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku parc. č. KN 609/1 v katastrálním území Židlochovice, který 

je zapsán na LV č. 1708 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj  o výměře 2882 m2 za 

dohodnutou cenu 60,- Kč za 1 m2 a rok, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 
94 234 na dobu neurčitou. Nájem bude sjednán  na dobu 1 roku pro potřeby  stavby „Židlochovice, 

přestupní terminál IDS “.                           
Do doby uzavření nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě. 

 
41/3.1.1 RM doporučuje: 

ZM  přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. KN 535/6 o výměře 92 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 

Jedná se o pozemek pod částí chodníku vedle kruhové budovy MěÚ Židlochovice Nádražní 750. 
 

41/3.2.2 RM odkládá: 

projednání bodu 41/3.2 - Příprava možnosti parkování v ul. Komenského za objektem č. p. 52 do příští RM. 
 

41/3.3.1 RM doporučuje ZM: 
aby rozhodlo, že bude zahájeno pořizování regulačního plánu: 

RP 1 (ploch bydlení vč. komunikace mezi nábřežím a ulicí Komenského) a 
RP 4 (Regulační plán plochy smíšené Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor) 

na základě zadání obsaženého v ÚP Židlochovice, který je účinný od 22.7.2016. 

 
41/3.3.2 RM doporučuje ZM: 

aby ZM určilo jako určeného zastupitele dle § 67 odst. 4 stavebního zákona starostu  Ing. Jana Vitulu, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem dle   stavebního zákona na pořízení regulačních plánů RP 1 a RP4. 
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41/4.1.1 RM souhlasí: 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (VB) na pozemku p. č. 560/1v k. ú. Židlochovice, který je 
ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Věcné břemeno spočívá v povinnosti strpět, zřízení, provoz, údržbu, 

opravy a odstranění přeložky kabelů VN, NN, kabelu VO, telekomunikačního kabelu a přípojky kanalizace.     
Cena bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu po realizaci stavby. Předpokládaná cena cca 30 

250,- Kč bez DPH.  

Do doby uzavření smlouvy o zřízení VB bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB. 
 

41/4.1.2 RM souhlasí: 
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Židlochovice, přestupní terminál IDS“ na pozemcích p. č. 

560/1 a p. č. 560/4, v k. ú. Židlochovice, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Smlouva se zřizuje z 

důvodu vybudování chodníků po obou stranách silnice č. II/416 Slavkov – Židlochovice - Pohořelice v délce 
cca 130 m, vybudování autobusových zálivů a přechodu pro chodce. Smlouva je uzavírána jako podklad pro 

vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení  do 31. 12. 2017. 
 

41/4.2.1 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 úpravu kabelových rozvodů NN a smyčkovací skříně 

SS100/NV v rámci stavby „ Židlochovice, úprava sítě NN, Eltodo“ na pozemku p.č. KN 2800 v k.ú. 
Židlochovice zapsané na LV č. 1 za jednorázovou úhradu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. Cena  bude upřesněna  po vyhotovení geometrického plánu 
po realizaci stavby. Předpokládaná cena cca 2 000,- Kč bez DPH.  

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
Jedná se o připojovací místo veřejného osvětlení na budově „krčku“ na sídlišti Družba.  

 
41/4.3.2 RM odkládá: 

projednání bodu  41/4.3 - Žádost o odprodej části pozemku p. č. 648/1 v ulici Zámecká do příští RM. 
 

41/4.4.1 RM rozhodla: 

nevyhlásit záměr prodeje části pozemku p. č. 1018/2 a p. č. 2803 dle přiložené situace – var. 2. 
Jedná se o část pozemku za domem č. p. 137. 

 
41/4.5.1 RM doporučuje: 

ZM, aby  zrušilo část usnesení č. 16a/3.1 ze dne 17. 8. 2016 ve znění: „částku 2 621 205,- Kč převede město 

Židlochovice do 7 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy na účet realitní kanceláře 
DELTA REAL ESTATE, s. r. o., IČ 29193397, se sídlem Břeclav, J. Palacha 121/8, PSČ 690 02“. 

 
41/4.5.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo, že část kupní ceny za odkoupení pozemku p. č. 518, zapsaného v katastru nemovitostí pro 

obec a k. ú. Židlochovice  na listu vlastnictví č. 1, jehož součástí je stavba č. p. 15, ve výši 2 621 205,- Kč, 
zaplatí město Židlochovice do  30. 9. 2016 do advokátní úschovy  Mgr. Lenky Ptáčkové Resové na účet 

vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. 2112270821/2700, VS 626. 
 

41/4.6.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 22 v DPS Masarykova 115, Židlochovice   s paní xxx  dohodou 

ke dni 30. 9. 2016. 

 
41/4.7.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy  vedení  VN160 v úseku nadzemního vedení VN mezi 
podpěrným bodem č.2 a distribuční trafostanici RAJ (9242) s novým ukončením v nové kioskové distribuční 

trafostanici 22/0,4 kV umístěné na p. č. 505/2  s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 

zastoupenou společností E.ON česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České 
Budějovice. Důvodem přeložky je dostavba areálu HZS.  

 
41/5.1.1 RM doporučuje: 

ZM Židlochovice schválit navrženou „Minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice pro rok 2017“ dle 
přiložené tabulky a garanci spolufinancování těchto služeb dle „Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční 
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podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ se zařazením 

služeb do skupiny C.  

 
RM bere na vědomí: 

hospodaření za 9 měsíců roku 2016. 
 

41/5.3.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 13  rozpočtu  r. 2016. 
 

41/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM přijetí rozpočtového opatření č. 14  rozpočtu  r. 2016. 

 

41/5.5.1 RM rozhodla: 
uzavřít 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 2016“ s obcemi Unkovice a Syrovice. 

 
41/5.6.1 RM schvaluje: 

přijetí příspěvku 200 000,- Kč poskytnutého městem Modřice na provoz Pečovatelské služby Židlochovice.  

 
41/6.1.1 RM schvaluje: 

navýšení kapacity  školní jídelny-výdejny, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace,  z 70  strávníků  na 73 strávníků od 29. 9. 2016 a pověřuje  Mgr. Martinu 

Bartákovou k podání žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 29. 9. 2016. 

 
41/6.2.1 RM rozhodla: 

zrušit následující záměry prodeje a směny: 
1. Záměr prodeje pozemků u areálu Hortis – p. č. KN 323/1, 325/2 a 323/8 v k. ú. Židlochovice 

Vyvěšeno dne 11. 2. 2014 a sejmuto 27. 2. 2014. 
2. Záměr směny pozemků p. č. 531/3 pod restaurací stan v k. ú. Židlochovice 

Vyvěšeno dne 15. 9. 2014 a sejmuto 6. 10. 2014. 

3. Záměr prodeje pozemků p.č. KN 979/1, PK 4979 a PK 4967 v k. ú.  Židlochovice 
Vyvěšeno dne 8. 11. 2013 a sejmuto 26. 11. 2013. 

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 22 v k. ú. Židlochovice 
Vyvěšeno dne 6. 4. 2012 a sejmuto 23. 4. 2012. 

 

41/6.3.1 RM rozhodla: 
objednat vytvoření rukopisu souhrnné historické publikace o Židlochovicích. 

 
41/6.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o  výpůjčce s obcí Vojkovice, Hrušovanská č. p. 214, 667 01 Vojkovice, IČ 488381 na část 

střechy na budově č. p. 169, která leží na pozemku parc. č. KN 220, zastavěná plocha a nádvoří, 
v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, obec Vojkovice, zapsáno Katastrálním úřadem pro 

Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno - venkov na LV č. 10001, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce pro obě strany.  

Jedná se o umístění antény pro potřeby městské policie. 
 

41/6.5.1 RM schvaluje: 

navýšení kapacity Mateřské školy Židlochovice,  okres Brno – venkov, příspěvková organizace, sídl. Družba 
673, 667 01 Židlochovice  ze 167 na 170 dětí  a pověřuje   Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti o zápis 

změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 29. 9. 2016. 
 

41/6.6.1 RM souhlasí: 

s termínem pro odevzdání PD stanovený na 3. 10. 2016 a s navýšením celkové ceny o 68 000,- Kč bez DPH. 
 

41/6.6.2 RM rozhodla: 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 189/16 ze dne 25. 7. 2016 na akci „STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH 

NÁDOB V OBCI ŽIDLOCHOVICE“.  
 

RM byla seznámena: 
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s návrhem řešení přestavby prostoru v okolí radnice Ing. Arch. Pavla Jury.  

 

RM bere na vědomí: 
informaci o průběhu příprav akce „Pochod rakouských čertů“. 

 


