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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 55 

Dne: 12. května 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 5. 2017. 

 
55/2.1.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „PD TENDR – KOMUNITNÍ CENTRUM, ŽIDLOCHOVICE“ a ukládá 
realizovat výběrové řízení. 

 
RM bere na vědomí: 

zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „ZŠ TYRŠOVA - PŘÍSTAVBA, VYBAVENÍ INTERIÉRU“. 

 
55/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 008/17 s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o., Černovické nábřeží 
501/7a, Brno  618 00 dle předloženého změnového listu č. 1. 

 

55/2.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem prostor v dvoupodlažní části  budovy č. p.325 na  pozemku p. č. 613 v k. 

ú. Židlochovice o výměře 135,02 m2 za 37 937,64  Kč  + DPH za  rok, se Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, IČO: 709 94 234 na dobu neurčitou. Nájem bude sjednán pro stavbu „Židlochovice, 

přestupní terminál IDS “.                           
 

55/3.1.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „PD – KOTELNA A PŘÍPOJKA PLYNU, NÁM. MÍRU Č. P. 148 
ŽIDLOCHOVICE“.  

 
55/3.2.2 RM odkládá: 

projednání bodu - 55/3.2 Výroční zpráva veřejného osvětlení 2016 – doplnění požadavků do příští RM. 

 
55/3.3.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo koupit od xxxx, do svého vlastnictví pozemky v k. ú. Židlochovice zapsané na LV č. 998: 
2102/66  - orná půda – 291 m2 – 11 640,- Kč,  2417/1    - ovocný sad – 25 859 m2 – 517 180,- Kč, 2754/1 - 

orná půda – 437 m2 – 17 480,- Kč a pozemek v k. ú. Vojkovice u Židlochovic zapsaný na LV č. 1357 p. č. 

2405 - orná půda – 225 m2 – 9 000,- Kč. 
Jedná se o pozemky na Výhoně a na Pastviskách v k. ú. Židlochovice a u řeky Cézavy v k. ú. Vojkovice u 

Židlochovic.  
 

55/3.4.1 RM  rozhodla: 
propachtovat pozemky p. č. 320/2 a 320/9 o celkové výměře 1 528 m2 v k. ú. Židlochovice xxx za 

stanovenou nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. 3 056,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 

měsíců. 
Jedná se o pozemky u slepičárny Xavergen. 

 
55/4.1.1 RM rozhodla: 

pronajmout xxx obytnou buňku č. 1 na ul. Nádražní 757, Židlochovice, a to od 1. 5. 2017 na dobu určitou do 

30. 10. 2017. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené nájemného u nájemních vztahů 
k bytům v majetku města Židlochovice“.  

 
55/4.2.1 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: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a opravy 
podzemního komunikačního kabelu. Jedná se o akci 16010-040048 VPIC Židlochovice, přestupní terminál 

IDS, na pozemcích p. č. 539, 545/1, 552/1, 635, 638, 644, 646, 648/1, 648/4, 653 v Židlochovicích, 
zapsaných na LV č.1 ve vlastnictví města Židlochovic, za jednorázovou úplatu 100,- Kč bez DPH. 
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Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  

Skutečná poloha služebnosti bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu vyhotoveném po ukončení 
akce.  

 
55/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce se Spolkem 3D lukostřelnice pod Pálavou, z.s., IČ: 226 08 486, se sídlem č. p. 

316, 691 23 Ivaň na parcely p. č. 2733 a 2734 o celkové výměře 2 084 m2, v k. ú. Židlochovice, za účelem 
zbudování tréninkového areálu pro klub lukostřelců. Výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 12 měsíců. 
Jedná se pozemky směrem na Nosislav mezi hlavní silnicí a ul. Komenského. 

 

55/4.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít  smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s Jihomoravským krajem, IČ: 70 88 83 37 

se sídlem Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno, v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a 
odstranění kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 560/1 zapsaném na LV č. 1401 pro obec 

a k.ú. Židlochovice za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování VB na nemovitém majetku 
Jihomoravského kraje, schváleno Radou Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, č. usnesení 3051/13/R 40. 

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

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

55/4.5.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu chůze a jízdy s HULMAN-kovošrot s.r.o., 

se sídlem Vídeňská 999, Pohořelice 691 23, IČ: 255 68 311, na místní komunikaci III. třídy na ulici Topolová, 

která zajistí přístup až k pozemku p.č. 558/18. VB se zřizuje bezúplatně. 
Přesný rozsah věcného břemene určí až geometrický plán. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni chůze a jízdy bude uzavřena 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni chůze a jízdy.  

 
55/5.1.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  závěrečný účet roku 2016, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 

 
55/5.1.2 RM schvaluje: 

účetní závěrku ZŠ Židlochovice, p. o. za rok 2016 bez výhrad. 
 

55/5.1.3 RM schvaluje: 

účetní závěrku MŠ Židlochovice, p. o. za rok 2016 bez výhrad. 
 

55/5.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  účetní závěrku roku 2016. 

 

55/5.3.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2017. 

 
55/5.4.1 RM  schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2017. 
 

RM bere na vědomí: 

informaci o nabídce úvěru Komerční banky, a.s. a České spořitelny, a.s. 
 

55/5.6.1 RM doporučuje: 
ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád dle přílohy 

 

55/5.7.1 RM schvaluje: 
navrženou „Minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice pro rok 2018“ dle přiložené tabulky a garanci 

spolufinancování těchto služeb dle  „Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského 
kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ se zařazením služeb do skupiny C.  

 
55/6.1.1 RM schvaluje: 
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pořádání letního festivalu Meruňkobraní a uvolnění finančních prostředků města. 

 

55/8.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo darovat stávající opěrnou zeď a část pozemku p. č. 1539 o výměře cca 21 m2, který je 

zapsán na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice do podílového vlastnictví Ludmile Prokopové, nar. 8. 1. 1964, trvalý 
pobyt Legionářská 97, 667 01 Židlochovice a Jaroslavu Holišovi, nar. 9. 7. 1977, trvalý pobyt Legionářská 97, 

66701 Židlochovice každému přesně 1/2.  

Jedná se o stávající opěrnou zeď a část pozemku pod zdí na společné hranici objektů č. p. 98 a 97. 
 


