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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 51 

Dne: 10. března 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 10. 3. 2017. 

 
51/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

51/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele na akci „BD KOMENSKÉHO 52 A OBJEKT ZÁMECKÁ 236, 

ŽIDLOCHOVICE“. 

 
51/2.1.2 RM ukládá: 

vyhlásit výběrové řízení na akci „BD KOMENSKÉHO 52 A OBJEKT ZÁMECKÁ 236, ŽIDLOCHOVICE“. 
 

51/2.2.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY NA PAR. Č. 16 (2)“ takto: 
1. pořadí – STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město 

2. pořadí – SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno 
 

51/2.2.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY NA PAR. Č. 16 (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. 
 

51/2.3.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele: 
1. ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru technikou 

2. ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru nábytkem, mobiliářem a ostatním 
3. ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru tabule 

 

51/2.4.1 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku p. č. 558/1 o výměře cca 1892 m2, který je zapsán v katastru nemovitostí pro obec 

a k. ú.  Židlochovice na listu vlastnictví č. 1, vedle sběrného dvora na ul. Topolové, za cenu 1 milion Kč, 
společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 23, IČ: 255 68 311. 

Přesnou výměru určí geometrický plán. 
 

51/2.4.2 RM doporučuje: 

ZM odkoupit od společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 23, IČ 255 
68 311 pozemky p. č. 545/2 a 548/150  a dále pozemek p. č. 545/5, jehož součástí je stavba bez čísla 

popisného  nebo evidenčního, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.  Židlochovice na listu 
vlastnictví č. 895, za cenu 5,5 milionu Kč. 

 

51/2.4.3 RM doporučuje: 
ZM schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Židlochovice a společností HULMAN – 

kovošrot s.r.o. se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 23, IČ 255 68 311. 
 

51/4.1.1 RM rozhodla: 
snížit nájemné v bytě č. 7 v domě na ul. Komenského č. 52 v Židlochovicích nájemci xx na 40,- Kč/m2, a to 

od 1. 4. 2017. 

 
51/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 1132/97  na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 256 na Coufalíkově náměstí, 
Židlochovice s nájemníkem xx z důvodu hrubého porušení jeho povinností s tří měsíční výpovědní lhůtou. 
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51/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít   smlouvu o zřízení služebnosti s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno, na umístění stavebních objektů 

SO 104, SO 502, SO 503, SO 105, SO 401, SO 402.1 a SO 402.2 na pozemku p. č. 507/1, který je zapsán na 
LV č. 1818 pro k. ú. a obec Židlochovice. Stavba je realizovaná dle projektové dokumentace zpracované Ing. 

arch Pavlem Jurou. 

Služebnost bude zřízena úplatně, a to za jednorázovou náhradu v předpokládané celkové výši cca 8 000,- Kč bez 
DPH. Cena je stanovena dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Bartůškovou. 

Jedná se o  stavbu: „Přístavba požární zbrojnice SDH – Židlochovice“, která je realizovaná dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. arch Pavlem Jurou. 

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

služebnosti.  
 

51/4.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, 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 – výrobní areál firmy LAC.  

 
Plynovodní přípojka povede přes pozemek města Židlochovice a to konkrétně přes: p. č. 2780/16, který je 

zapsaný na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice.  
 

VB spočívá: 

 právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, 

 právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 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 na základě „Ceníku úhrad za 
zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovic“. Skutečný rozsah a cena věcného 

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

 

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

 
51/5.1.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2016 ve výši 480 510,93 Kč  a převod HV do fondu rezerv 

ve výši 380 510,93 Kč  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 100 000,- Kč do fondu odměn. 
 

51/5.1.2 RM  schvaluje : 
převedení odpisů r. 2016 ve výši  71 160,- Kč do investičního fondu. 

 

51/5.1.3 RM schvaluje: 
navýšení příspěvku pro p. o. MŠ Židlochovice  o  87 305,- Kč  s určením na úhradu odpisů r. 2017. 

 
51/5.1.4 RM ukládá: 

zapracovat  změnu do rozpočtu. 
 

51/5.2.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2016 ve výši 204 476,12 Kč a převod HV ve výši 124 476,12 Kč 
do fondu rezerv (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 80 000,- Kč do fondu odměn. 

 
51/5.2.2 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2016 ve výši  76 921,- Kč do investičního fondu. 

 
51/5.2.3 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro p. o. ZŠ  Židlochovice o 70 224,- Kč s určením na úhradu odpisů r. 2017.  



Město Židlochovice 

 
3 

 

51/5.2.4 RM ukládá: 

zapracovat  změny do rozpočtu. 
 

51/5.3.1 RM  schvaluje: 
poskytování peněžitých a věcných darů pro občany Židlochovic k příležitostem navrženým komisemi rady 

města. 

 
51/5.4.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu  r. 2017. 
 

51/5.5.1 RM doporučuje: 

ZM  přijetí rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu r. 2017. 
 

51/6.1.1 RM schvaluje: 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Výzva 28 – Projekt modernizace a doplnění podpůrných 

elektronických procesů pro potřeby ORP Židlochovice. 
 

51/6.2.1 RM rozhodla: 

na základě vlastní žádosti uvolnit z členství v komisi sociální a zdravotní RM pana MUDr. Slavomíra Šmída. 
 


