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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 43 

Dne: 21. října 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 21. 10. 2016. 

 
43/1.1 RM ruší: 

Usnesení č. 11/3.1.3 a 29/3.5.1. 
 

43/2.1.1 RM rozhodla: 
vyhlásit záměr směny části pozemku  par. č. 359/1 o výměře cca 46 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za 

pozemek na par. č. 359/2 včetně objektu garáže o výměře 31 m2 ve vlastnictví xxxx. Záměrem je zřízení 

příjezdu za BD č. p.52 pro uvažovanou výstavbu parkovacích stání mimo stávající průjezd bytového domu a 
výstavba dvojgaráže Ing. Kolářem. 

 
RM bere na vědomí: 

informaci o stavu příprav stavby „Přístavba hasičské zbrojnice SDH“. 

 
43/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu s firmou ARCH. Design s.r.o., Sochorova 23, 616 Brno pro akci „ZŠ Židlochovice – přístavba“   
projekt interiéru  - vybavení nábytkem včetně  autorského dozoru architekta  v rozsahu  dle nabídky. 

 
43/3.1.1 RM doporučuje: 

ZM koupit od xxx pozemky zapsané na LV č. 839 pro k. ú Židlochovice a LV č. 1351 pro k. ú. Vojkovice u 

Židlochovic o celkové výměře 11 141 m2 za  kupní cenu 11,- Kč/m2. Jedná se o pozemky v katastru 
Židlochovic a Vojkovic. 

 
43/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou GridServices, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní soustavy – 

přeložka plynovodní soustavy – přístavba hasičské zbrojnice.  
Plynovodní přípojka povede přes pozemek České republiky, a to konkrétně přes: p. č. 515/1, který je 

zapsaný na LV č. 10002 pro k. ú. Židlochovice. Právo hospodařit s majetkem ČR má Státní pozemkový úřad, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. 
VB spočívá: 

 právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, 

 právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. 
VB se zřizuje na dobu neurčitou. VB se zřizuje za úplatu 500,- Kč bez DPH. Skutečný rozsah a cena věcného 

břemene bude stanovena geometrickým plánem po ukončení stavby. Geometrický plán je nedílnou součástí 
smlouvy. Město Židlochovice je investorem stavby.  

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

služebnosti.  
 

43/4.1.2 RM souhlasí: 
s vyhotovením znaleckého posudku na ocenění věcného břemene na náklady investora stavby. 

 

43/4.2.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 15/09 ze dne 12. 2. 2009  na pronájem nebytových prostor  v č. p. 232 ul. 

Nádražní v Židlochovicích,  dohodou ke dni 31. 10. 2016. 
 

43/4.3.1 RM rozhodla: 
pronajmout panu xxx obytnou buňku č. 1 na ul. Nádražní 757, Židlochovice a to od 24. 10. 2016 na dobu 

určitou do 15. 1. 2017. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené nájemného u nájemních 

vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“. 
 

43/4.3.2 RM ukládá: 
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OIMH připravit nájemní smlouvu. 

 

43/5.1.1 RM  schvaluje: 
pojistnou smlouvu č. 18951329-11 – povinné ručení a havarijní pojištění – vozidla městské policie Dacia 

Duster RZ - 1BN 9262. 
 

43/5.1.2 RM pověřuje: 

starostu města podpisem pojistné smlouvy. 
 

RM bere na vědomí: 
navržený postup vymáhání dlužných nájmů. 

 

RM bere na vědomí: 
zprávu o hospodaření koupaliště v sezóně 2016. 

 
43/5.3.1 RM pověřuje: 

starostu města vypracováním návrhu financování celkové rekonstrukce koupaliště. 
 

43/5.4.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 15  rozpočtu  r. 2016. 
 

43/5.5.1 RM doporučuje: 
ZM přijetí rozpočtového opatření č. 16  rozpočtu  r. 2016. 

 

43/5.6.1 RM rozhodla: 
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 

Židlochovice pro rok 2016“ s těmito sociálními službami: 

1. Betánie-křesťanská pomoc, z.ú. 

2. Středisko rané péče Brno 

3. Diakonie ČCE Brno 

4. Dotyk II, sociální rehabilitace 

 

RM bere na vědomí: 
orientační cenovou mapu města Židlochovice. 

 
43/5.8.1 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 Vojkovice a obcí Opatovice  

 
43/6.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb se zdravotnickým zařízením MEDICPRO s.r.o., 
zastoupeným jednatelem MUDr. Slavomírem Šmídem, IČ 01790111, se sídlem Židlochovice, Masarykova 734, 

PSČ 667 01, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce bez udání důvodu. 

 
43/8.1 RM schvaluje: 

v souvislosti s účinností  zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  změnu v postupu při zveřejňování 
uzavřených smluv na webových stránkách města  - stávající odkaz na webových stránkách bude propojen na 

registr smluv vedený dle zákona na stránkách Ministerstva vnitra (prolink) tak, aby se klient k požadované 

informaci o uzavřených smlouvách a objednávkách města dostal dle zákona. 
 

43/8.2 RM ruší: 
své rozhodnutí pod č. j. 41/2.4.1 ze dne 23. 9. 2016. 

 
43/8.3 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, s OSEVA, AGRO Brno, spol. s.r.o.  se sídlem Řípská 1181/18a, 
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Slatina, 627 00 Brno, IČ: 607 07 925 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. 
 

43/8.4 RM souhlasí: 
se zřízením 2 pracovních pozic – referent Odboru územního plánování a stavební řád od 01. 11. 2016 s tím, 

že termínové obsazení jednotlivých pozic určí tajemnice na základě organizačních změn a výběrového řízení 

na tyto pozice. 
 

43/8.5 RM ukládá: 
předložit na příští jednání RM zprávu o připravenosti jednotlivých projektů. 

 


