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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 62 

Dne: 31. srpna 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 31. 8. 2017. 

 
62/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

RM bere na vědomí: 
informaci o přípravě projektu pro opravu komunikace Komenského. 

 

62/4.1.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo nabídnout k odkoupení  

 bytové jednotky č. 651/12, 651/13, 651/14 v domě č. p. 651, postaveném na pozemku p. č. 2801, 

zapsané na listu vlastnictví č. 1903 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice 
a  

 bytové jednotky č. 652/12, 652/13, 652/14 v domě č. p. 652, postaveném na pozemku p. č. 2802, 

zapsané na listu vlastnictví č. 1965 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice,   

s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a příslušných pozemcích p. č. 2801 a 
2802, jejich nájemcům za cenu 2,3 mil. Kč, se splatností před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 
 

62/4.2.1 RM rozhodla: 
pronajmout byt č. 2 na Coufalíkově nám. 256, Židlochovice, paní xx, a to od 1. 9. 2017 na dobu určitou do 

31. 8. 2018. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené nájemného u nájemních vztahů 

k bytům v majetku města Židlochovice“.  
 

62/4.3.1 RM rozhodla: 
uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na úpravu kabelových rozvodů NN a smyčkovací skříně 

SS100/NV v rámci stavby „ Židlochovice, úprava sítě NN, Eltodo“ na pozemku p. č. KN 2800 a 1019/2 v k. ú. 
Židlochovice zapsané na LV č. 1 za jednorázovou úhradu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. Cena  byla stanovena  po vyhotovení geometrického plánu po 
realizaci stavby na 2 000,- Kč bez DPH.  

Jedná se o připojovací místo veřejného osvětlení na budově „krčku“ na sídlišti Družba.  
 

62/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení veřejné komunikační sítě 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 veřejné komunikační sítě. Jedná se o akci 16010-042301  VPIC Židlochovice Komunitní centrum. 

Jedná se o umístění vnitřního komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě v rozestavěné budově bez č. 
p./č. e. na pozemcích parc. č. 1538 a parc. č. 1539 – objekt občanského vybavení (komunitní centrum), 

v obci Židlochovice, za jednorázovou úhradu 50,- Kč + DPH. 
  

62/4.5.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 178/2014 dohodou ke dni 31. 8. 2017 uzavřenou mezi městem Židlochovice a 
xx.  

 
62/4.5.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr propachtování části pozemku p. č. 1171 o výměře cca 500 m2 ve špici u Cézavy. 
 

62/4.6.1 RM ruší: 

usnesení č. 60/4.1.1 ze dne 28. 7. 2017. 
 

62/4.6.2 RM souhlasí: 
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 se zhodnocením svého majetku vybudováním 3 ks parkovacích stání na pozemku p. č. 346 v k. ú. 

Židlochovice xx 

 s uzavřením dohody o provedení stavby s xx na vybudování 3 parkovacích míst 

 s uzavřením darovací smlouvy na částku 20 000,- Kč pro xx s odkladným účinkem po realizaci 

parkovišť.  

 
RM bere na vědomí: 

ukončení nájemní smlouvy ze dne 25. 8. 2011 s Pedagogicko  psychologickou poradnou Brno na nebytové 
prostory ul. Nádražní 232 k 31. 8. 2017.   

 

62/4.7.1 RM rozhodla: 
pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 232, ulice  Nádražní v Židlochovicích, v třetím nadzemním 

podlaží, o výměře 76,7 m2. Nájemní smlouvu uzavřít se  Základní uměleckou školou Židlochovice, 
příspěvkovou organizací, Nádražní 232, 667 01 Židlochovice IČ 49461583. Výše nájemného je 30 000,- 

Kč/rok. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce.  

 
62/4.8.1 RM rozhodla: 

uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – 

nové zemní kabelové přípojky NN akce: Židlochovice, Husova, přip. k NN Dvořák, přes pozemek p. č. 1327 
v k. ú. Židlochovice zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen 

na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 30 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna 

po vyhotovení geometrického plánu. 

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

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

62/5.1.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 045778/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup nového vozidla a přijmout  
investiční  dotaci  z rozpočtu JMK  na pořízení vozidla ve výši 350 000,- Kč.  

 
RM bere na vědomí: 

hospodaření za 1. pololetí roku 2017. 
 

62/5.3.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 10 - 2. část  rozpočtu  r. 2017. 
 

62/5.4.1 RM schvaluje: 
individuální dotaci (mikrogrant) pro společenství vlastníků jednotek Masarykova 717, Židlochovice 6701 dle 

přílohy. 

 
62/5.5.1 RM rozhodla: 

schválit Smlouvy 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 2017“ s obcemi Blučina a Moutnice.  

 
62/5.6.1 RM souhlasí: 

s příspěvkem 5.000,- Kč na dějepisnou soutěž gymnázií. 
 

62/6.1.1 RM schvaluje: 
zřízení pracovní pozice finančního referenta Finančního odboru k 1. 9. 2017. 

 

62/6.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválení Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném 

místě ve městě Židlochovice. 
 

RM bere na vědomí: 

zprávu o dotaci na kamerové zabezpečení mateřské školy na sídl. Družba 673. 
 

62/6.4.1 RM schvaluje: 
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zřízení nového místa výkonu činnosti školní družiny Základní školy Židlochovice,  okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice,  a to na  ulici  Tyršova 611,  667 01 Židlochovice. 

 
62/6.4.2 RM schvaluje: 

navýšení kapacity školní družiny Základní školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, 
Tyršova 611, 667 01 Židlochovice ze 150 na 225  žáků a pověřuje Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti 

o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení k 15. 9. 2017. 

 
62/6.5.1 RM souhlasí: 

s povolením výjimky pro MŠ Židlochovice o navýšení počtu dětí ve třídě, a to o 2 děti ve čtyřech třídách. 
 

62/6.6.1 RM rozhodla: 

že pořadatelem Židlochovických hodů 2017 bude organizace TJ Sokol Židlochovice. 
 

62/6.6.2 RM ukládá: 
uzavřít příkazní smlouvu na pořádání Židlochovických hodů 2017 s organizací TJ Sokol Židlochovice. 

 
62/8.1 RM souhlasí: 

s vybudováním přípojky elektriky do areálu odchytu psů na p. č. 2781 v k. ú. Židlochovice.  

 


