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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 63 

Dne: 18. září 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 18. 9. 2017. 

 
63/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

63/2.1.1 RM rozhodla: 
zrušit výběrové řízení na akci „SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA MASARYKOVA, ČÁST RADNICE“ 

 

63/2.1.2 RM doporučuje: 
uzavřít smlouvu na akci „SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA MASARYKOVA, ČÁST RADNICE“ s firmou VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Brno – venkov, provoz vodovodů a kanalizací, se sídlem Lidická 689, 667 
01 Židlochovice. 

 

63/3.1.1 RM rozhodla: 
pořídit územní studii pro plochy bydlení v lokalitě Líchy označené  Z5 dle platného územního plánu 

Židlochovice, za podmínky, že studie nebude hrazena z rozpočtu města Židlochovice a zpracovávána bude 
autorizovanou architektkou Barborou Jenčkovou, která v Židlochovicích zpracovává územně plánovací 

podklady a regulační plány. 
 

63/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce na  p. č. 910/8 o výměře 655 m2 zapsané na LV č. 1850 v k. ú. Židlochovice, 
která je ve vlastnictví xxx, na dobu určitou od 1.7.2017 do 30.6.2020.  

 
63/3.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce na část parcely p. č. 910/9 o výměře 670 m2 zapsané na LV č. 1552 a jejíž 

vlastníkem je Karlova pekárna s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Židlochovice, zastoupena Dr. Ing. Karlem 
Krausem jednatelem firmy, na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020.  

 
Jedná se o  pozemky u  mateřské školy č. p. 705 na Brněnské ulici. 

 

63/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající 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, Palackého, přip. k NN Soukup“, přes pozemek města p. č. 

1442, 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 12 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.  

 
63/4.2.1 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 pro 
akci „Židlochovice, rozš. NN, SŽDC“ na pozemku p. č. 545/1, k. ú. Židlochovice, zapsaném na LV č. 1, za 

jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města 
Židlochovice. 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.  

 

63/4.3.1 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 přeložení zařízení distribuční soustavy akce „Židlochovice, 
přelož. k NN/k VN, Město“ na pozemcích p. č. 522/1, 543, 544, 545/1, 552/1, 653 a 648/4, k. ú. Židlochovice, 
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zapsaných na LV č. 1, za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 

vlastnictví města Židlochovice. Cena a délka přeložky 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.  

 
63/4.4.1 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 obnovu zařízení distribuční soustavy akce: „VN388 o. 
Židloch. Cukrovar, obnova k VN“, na pozemcích p. č.  648/1, 648/4, 648/188, 648/189, 648/190, 648/191, 

648/192, 648/193, 648/194, k. ú. Židlochovice, zapsané na LV č. 1, za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad 
za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. Cena a délky přeložky kabelů VN 

budou upřesněny 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.  

 
63/5.1.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Výhonek z.s. dle přílohy na uspořádání malého podzimního festivalu 
v jurtě. 

 

63/5.2.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 11  rozpočtu  r. 2017. 

 
63/5.3.1 RM schvaluje: 

pojišťovacího  makléře města Židlochovice  spol. s r.o. Eurovalley. 

 
63/5.5.1 RM rozhodla: 

uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 
Židlochovice pro rok 2017“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

1. DOTYK II, o.p.s. 

2. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno 

3. Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. 

 
63/6.1.1 RM zrušuje: 

usnesení č. 54a/6.1 ze dne 3. 5. 2017 o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městy Dolní Kounice a 
Židlochovice o výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu. 

 

63/6.2.1 RM schvaluje: 
zrušení  místa výkonu  základní školy na  Coufalíkově náměstí 371,   a pověřuje   Mgr. Martinu Bartákovou 

k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení k 30. 9. 2017. 
 

63/6.2.1 RM schvaluje: 

 zrušení  místa výkonu   školní družiny  na  Coufalíkově náměstí 256 a 371,   a pověřuje   Mgr. Martinu 
Bartákovou k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení k 30. 9. 2017. 

 
63/6.3.1 RM schvaluje: 

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. 

RM pověřuje Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti o zápis změny místa výkonu školní družiny v rejstříku 

škol a školských zařízení k 30.9.2017. 
 

63/6.3.2 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 30.9.2017. 
 


