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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 44 

Dne: 4. listopadu 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 11. 2016. 

 
44/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

44/2.1.1 RM rozhodla 
o pořadí hodnocených a posuzovaných nabídek na akci „DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ NA PAR. č. 1539 

(2)“ takto: 

1. pořadí – PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice  
2. pořadí – AKZ Stavby spol. s r.o., Tikovická 23, 664 44 Ořechov 

3. pořadí – L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno 
4. pořadí – Podborský Jiří, Čechova 298/9, 664 51 Šlapanice 

 

44/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ NA PAR. č. 1539 (2)“ s účastníkem, který se 

umístil jako první v pořadí. 
V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3, zákona 

č. 134/2016 Sb., ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se 
umístil v pořadí jako druhý. 

 

44/2.2.1 RM doporučuje: 
ZM zrušit usnesení ze zastupitelstva města Židlochovice 16a/6.1 ze dne 17. srpna 2016. 

 
44/2.2.2 RM doporučuje: 

ZM koupit část pozemku p. č. KN 825/3 zapsaného na LV č. 1758 pro k. ú. Hrušovany u Brna o výměře cca 

33 m2 od xxx, za stanovenou kupní cenu 1000,- Kč/m2. Přesnou výměru určí GP vytvořený dle projektové 
dokumentace. 

 
Předmětný pozemek se nachází v k. ú. Hrušovany v blízkosti trati.  

 

44/2.3.1 RM souhlasí: 
s uzavřením dohody se společností HULMAN kovošrot s.r.o., Pohořelice ve věci zajištění souhlasu se stavbou  

„Židlochovice, přestupní terminál IDS “ .                           
 

44/3.1.1 RM schvaluje: 
variantu II. svozů odpadů na rok 2017: 

svoz směsného komunálního odpadu od rodinných domů 1x za 14 dnů, bytové domy 1x týdně, plasty 1x za 

14 dnů, papír 1x 4 týdny a bio 1x 14 dní (letní měsíce každý týden, zimní měsíce 1x za 4 týdny).  
 

44/3.2.1 RM doporučuje: 
ZM zrušit usnesení rozhodnutí zastupitelstva města Židlochovice 9/8.1 ze dne 14. 10. 2015 o bezúplatném 

převodu pozemku p. č. KN 1687. 

 
44/4.1.1 RM souhlasí: 

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

a odstranění budoucí přípojky kanalizace.     
Cena a délky budou upřesněny po vyhotovení geometrického plánu po realizaci stavby. Předpokládaná cena 

cca 2.000,- Kč bez DPH.  

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

44/4.1.2 RM souhlasí: 
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 709/1, který je ve vlastnictví Jihomoravského 

kraje. Smlouva se zřizuje z důvodu vybudování chodníku na levé straně silnice – u vjezdu do zámku.  
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Smlouvy jsou uzavírány pro potřeby akce „Městské plochy u zámku – část B“ tj. přestavba autobusového 

nádraží. 
 

44/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce  na nebytové  prostory  v č. p, 232 ul. Nádražní v Židlochovicích s  Dětským 

sborem Židlochovice, ul. Nádražní 232, Židlochovice zastoupeným Renatou Heinrichovou, dále s 

Židlochovickým dětským sborem Skřivánek, ul. Nádražní 232 Židlochovice zastoupený Zdeňkou Vrbovou. 
 

Uzavřít smlouvy o výpůjčce  od 7. 11. 2016  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. 
 

44/5.1.1 RM doporučuje: 

ZM přidělit úvěr  MFRB  žadatelům dle rozpisu. 
 

44/5.2.1 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 Holasice a obcí Popovice. 

 

44/5.3.1 RM rozhodla:  
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 040058/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rekonstrukci 

hasičské stanice. 
 

44/5.3.2 RM  rozhodla: 

pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
 


