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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 50 

Dne: 24. února 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 24. 2. 2017. 

 
50/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

50/2.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu 50/2.1 - Schválení Návrhu na zahájení výběru dodavatelů na vybavení interiérů nové 

budovy školy do příští RM. 

 
50/2.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběrového řízení Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice a 
ukládá vyhlásit výběrové řízení.   

 

50/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM přijmout jako dar stavbu cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 2“ od Cyklistické stezky Brno – Vídeň, 

dobrovolného svazku obcí se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. Jedná se vlastnický převod díla 
cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 2“, která byla realizována na pozemcích ve vlastnictví města 

Židlochovice parc. č. KN 552/1, 541/7 a  pozemku parc. č. 541/8  ve vlastnictví Státního pozemkového 
úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774. Na výše uvedenou stavbu vydal Městský 

úřad v Židlochovicích – odbor dopravy dne 25. 5. 2012 pod č. j. OD/5362/2012-3 SO kolaudační souhlas.  

Do doby uzavření smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací s účinností do 31. 
12. 2017. 

 
50/3.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce s Cyklistickou stezkou Brno – Vídeň, dobrovolným svazkem obcí se sídlem 

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice na stavbu cyklistické stezky  úseku: „Židlochovice 2 na pozemcích č.  
552/1, 541/7 (vlastní město Židlochovice) 541/8 (vlastní ČR – právo hospodařit s majetkem státu má Státní 

pozemkový úřad). Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.    
 

50/3.1.3 RM doporučuje: 

ZM přijmout jako dar stavbu cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 1“ od Cyklistické stezky Brno – Vídeň, 
dobrovolného svazku obcí se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. Jedná se vlastnický převod díla 

cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 1“, která byla realizována na pozemcích ve vlastnictví města 
Židlochovice parc. č. 1197/3, 1198/2, 1200, 1180/6, 1180/5, 1199/1, 1199/2 (dříve před vyhlášením 

platnosti digitální katastrální mapy dne 13. 10. 2016 byly pozemky označeny parc. č. PK 430/6, PK 430/10, 
PK 430/39), a pozemků jiných subjektů: 

► parc. č. 1178/3  v k. ú. Židlochovice. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem hospodaření s 

majetkem státu pro Povodí Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 602 00  Brno. 
► parc. č. 1215/1 v k. ú. Židlochovice. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem hospodaření s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00  Praha 2 

► parc. č. 1181, 1180/4  (dříve před vyhlášením platnosti digitální katastrální mapy dne 13. 10. 2016 byl 

pozemky označen parc č. PK 430/12) v k.ú. Židlochovice ve vlastnictví soukromých subjektů. 
Na výše uvedenou stavbu vydal Městský úřad v Židlochovicích – odbor dopravy dne 10. 8. 2015 pod č. j. 

OD/9748/2015-3 SO kolaudační souhlas.  

Do doby uzavření smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací s účinností do 31. 

12. 2020. 
 

50/3.1.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce s Cyklistickou stezkou Brno – Vídeň, dobrovolným svazkem obcí se sídlem 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice na stavbu cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 1“ na pozemcích 

parc. č. 1197/3, 1198/2, 1200, 1180/6, 1180/5, 1199/1,1199/2 (dříve před vyhlášením platnosti digitální 
katastrální mapy dne 13. 10. 2016 byly pozemky označeny parc. č. PK 430/6, PK 430/10, PK 430/39) ve 

vlastnictví města Židlochovice a pozemků jiných subjektů: 
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► parc. č. 1178/3  v k.ú. Židlochovice. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem hospodaření s 

majetkem státu pro Povodí Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 602 00  Brno. 

► parc. č. 1215/1 v k. ú. Židlochovice. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00  Praha 2 
► parc. č. 1181, 1180/4  (dříve před vyhlášením platnosti digitální katastrální mapy dne 13. 10. 2016 byl 

pozemek označen parc č. PK 430/12) v k. ú. Židlochovice, pozemky jsou ve vlastnictví soukromých 

subjektů. 
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.    

50/3.2.1 RM doporučuje: 
ZM přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. 436/3 o výměře 172 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice. 

Jedná se o pozemek vedle Farského potoka u soutoku se Svratkou. 
 

50/3.3.1 RM schvaluje: 
koncepci rozvoje sídelní i krajinné zeleně na období 2017 – 2018.  

 
50/3.4.1 RM rozhodla: 

požádat o bezúplatný převod pozemků:  

               
 p. č. 533/9, 572/1, 586/2, 894/1, 1215/6, 1696, 1706/2, 2100, 2250/48, 2307/4, 2339/16, 2453/3, 

2548, 2573/3, 2727/18, 2727/19, 2728/56, 2728/58, 2728/77, které jsou zapsány na LV č. 60000 a 

jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 

69797111. 

 p. č. 515/1, 541/1, 541/8, 549/1, 552/3, 569, 572/3, 573/6, 574/2, 575/1, 576/1, 577/1, 585, 615/1, 

616/3, 620/1, 620/11, 620/20, 627/1, 627/6, 628/2, 716/1, 717, 718,932/1, 1025/2, 1182, 1199/4, 
1658/1, 1976, 2210/33, 2210/38, 2285/13, 2453/1, 2453/2, 2465/1, 2739/1, 2778, 2779, 

2830/21,2834, které jsou zapsány na LV č. 10002 a jsou ve vlastnictví České republiky, právo 
hospodaření s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, IČ: 01312774. 
 

50/4.1.1 RM doporučuje: 

ZM prodat ½ pozemku p. č. KN 711/78 o výměře 260 m2 v k. ú. Židlochovice, který je zapsán na LV č. 1 pro 
k. ú. a obec Židlochovice xxx a druhou polovinu pozemku do společného jmění manželů xx za navrženou 

kupní cenu 100,- Kč/m2.  
 

Jedná se o pozemek za zahradou jejich domu směrem k protipovodňové ochranné zdi zezadu ul. Lidické. 

 
50/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, 

vložka 20623, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností Vegacom, a.s., se sídlem 

Praha 4 Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 25788680, na zřízení, provozování, údržbu a opravy 
podzemního komunikačního optického kabelu i na pozemek p. č. 1018/3 u panelového domu na nám. Míru 

155 v Židlochovicích, zapsaném na LV č. 1 ve vlastnictví města Židlochovice dle vyhotoveného 
geometrického plánu č. 1800-352/2016 a za  jednorázovou úplatu dle ceníku města Židlochovice za úhradu 

věcných břemen. 
 

50/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o nájmu pozemku s Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013 
na pozemek parc. č.  2772/1, na kterém bude realizována „Oprava lávky přes řeku Svratku v Židlochovicích. 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dokončení stavby a následného 
majetkového vypořádání, tj. do dne vkladu služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 

let. Výše nájemného je stanovena na částku 13,20 Kč/m2 a rok, celková výše nájemného na kalendářní rok 

při výměře záborů ve výši 120,5 m2 činí 1 591,- Kč.  
 

50/4.3.2 RM rozhodla: 
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uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 

708 90 013. 

Služebnost spočívá: 
 strpět na předmětném pozemku  parc. č. 2772/1 stavbu – „Oprava lávky přes řeku Svratku 

v Židlochovicích“ – dle projektové dokumentace projekční kanceláře PIS PECHAL s.r.o., 

 umožnit oprávněnému (jeho zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd na předmětný 

pozemek za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené stavby; rozsah služebnosti (včetně 
ochranného pásma) bude zaměřen geometrickým plánem, který se stane nedílnou součástí smlouvy 

 

Služebnost se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úhradě za zřízení služebnosti, která 
byla stanovena výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního nájemného určeného výnosovým způsobem 

jako pětinásobek ročního užitku (roční nájemné) ve výši obvyklé ceny. 
 

50/4.4.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 108/99 ze dne 29. 6. 1999 a č. 181/2007 ze dne 1. 9. 2007  na nebytové 
prostory ul. Komenského 57  v Židlochovicích. Nájemní smlouvy ukončit dohodou ke dni 31. 3. 2017. 

 
50/4.4.2 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Eliškou Zoubkovou – ProfiKutil, Komenského 57, Židlochovice na nebytové 
prostory v domě č. p. 57 ul. Komenského  v Židlochovicích, a to prodejny o výměře 61,72m2 s cenou nájmu 

1.535,- Kč/m2/rok bez DPH a garáže o výměře 40,12 m2 s cenou 402,- Kč/m2/rok bez DPH. Nájemní smlouvy 

uzavřít od 1. 4. 2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
 

50/4.5.1 RM rozhodla: 
prodloužit smlouvu o výpůjčce  č. 0250/2016  ze dne 18. 10. 2016 uzavřenou s xx na dům č. p. 15, Strejcův 

sbor, Židlochovice, a to do 14. 4. 2017. 

 
50/4.6.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení věcných břemen (dále VB) s obchodní firmou LAC s.r.o., se sídlem Štefánikova 116, 
664 61 Rajhrad, IČ: 469 03 470. 

VB spočívá: strpět na předmětných pozemcích  parc. č. 2780/1, 2780/16 a 2780/17 v k. ú. Židlochovice 
stavby – vodovodní, kanalizační, sdělovací, plynové a retenční nádrž a tyto provozovat je a udržovat. 

Úplata bude stanovena dle Ceníku úhrad za zřízení VB na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. 

Přesné výměry, délky přípojek a plochy záborů, včetně ochranných pásem budou zakresleny v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí  smlouvy o zřízení věcných  břemen. VB se zřizují na dobu neurčitou.  

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

služebnosti. 

 
Jedná se o pozemky ulice Topolová a vedle ČOV.      

 
50/4.7.1 RM doporučuje: 

ZM rozhodnout  prodat pozemky v k. ú. Židlochovice, zapsané na LV č. 1: 

p. č. KN 711/103 – 19 m2,  p. č. KN 711/207 – 903 m2, p. č. KN 711/101 – 262 m2,  p. č. KN 711/160 – 233 
m2, p. č. KN 711/203 – 2108 m2, p. č. KN 5004 – 2065 m2 a část pozemku 979/1 –  o výměře cca 450 m2, 

Ing. Danu Výborovi,  trvalý pobyt Nad kašnou 1230/19, 635 00  Brno - Bystrc za stanovenou kupní cenu 
600,- Kč/m2 bez DPH s možností převedení závazku prodeje na společnost Global Real s.r.o., IČO 25330292. 

Přesnou výměru části pozemku p. č. 979/1 určí oddělující geometrický plán.   
Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky bude uzavřena s Ing. Výborou na dobu určitou do 28. 3. 

2018. 

 
50/5.1.1 RM schvaluje: 

nákup  plynové  pečící pánve pro školní jídelnu od firmy PROGASTRO GTE, Hustopeče za cenu 178 955,- Kč. 
 

50/6.1.1 RM schvaluje: 

navrhované znění aktualizovaného Organizačního řádu Městského úřadu Židlochovice, včetně příloh 
s účinností od 1. 3. 2017. 

 
50/6.2.1 RM schvaluje: 
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navrhované znění Směrnice k postupu při přijímání, evidenci a další nakládání s nálezy s účinností od 24. 2. 

2017. 

 
50/6.3.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Židlochovice s účinností od 24. 2. 2017. 
 

50/6.4.1 RM souhlasí: 

se zřízením přípravné třídy v Základní škole Židlochovice, Tyršova 611.  
 

50/6.4.2 RM pověřuje: 
Mgr. Martinu Bartákovu podáním žádostí o souhlas se zřízením přípravné třídy.   

 

50/6.5.1 RM: 
schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“ pro rok 2017.  

 
RM vykonala: 

pochůzku do areálu Karlovy pekárny. 
 

RM jednala: 

s panem Davidem Sedláčkem o podmínkách možného prodeje pozemku a restaurace na Žerotínově nábř. 
 


