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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 69 

Dne: 19. ledna 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 19. 1. 2018. 

 
69/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

69/2.1.1 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 67/2.6 ze dne 24. 12. 2017 - Uzavřít s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o., Černovické nábřeží 

501/7a, Brno  618 00 dodatek č. 2 SoD č.008/2017 s prodloužením termínu dokončení stavby do 30. 10. 

2017, navýšení ceny za odsouhlasené vícepráce v částce 1 024.057,- Kč bez DPH  a se započtenou slevou 
poskytnutou dodavatelem ve výši 450.000,- Kč bez DPH. 

 
69/2.2.1 RM rozhodla: 

o vyloučení účastníka zadávacího řízení „Zahrady Svoboda s.r.o. se sídlem Koněšín 104, 675 02 Koněšín“. 

 
69/2.2.2 RM rozhodla: 

o pořadí hodnocených a posouzených nabídek na akci „PŘEDZÁMECKÝ PARK ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ 
ÚPRAVY“: 

1. pořadí – GOZ GARDEN s.r.o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno - Černovice 
2. pořadí – EKOSTAVBY Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno 

 

69/2.2.3 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „PŘEDZÁMECKÝ PARK ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“ 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., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu 

s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 
 

RM bere na vědomí: 
informaci o průběhu příprav dotačních projektů města. 

 

69/2.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. 040058/16/OKH na akci „REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH“. 
 

69/3.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Židlochovice a vlastníky pozemku v areálu koupaliště p. č. 1480/12 o 

výměře 688 m2 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic - xxx. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 12 měsíců, nájemné 2,- Kč/m2. 
 

69/3.2.1 RM ukládá: 
zahájit práce na zpracování návrhu na pořízení změny územního plánu Židlochovice dle podkladové zprávy. 

 

69/3.2.2 RM ukládá: 
vypsat výběrové řízení na zpracovatele změny územního plánu. 

 
69/4.1.1 RM souhlasí: 

s umístěním sídla Kynologického klubu Židlochovice na adrese Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 
Židlochovice. 

 

69/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o výpůjčce  na pozemky č. parcely 531/3 s budovou  č. p. 112 na ul. Žerotínovo nábřeží 

v Židlochovicích na dobu 4 let se společností U Sedláčků s.r.o., IČ 29061202 sídlem Žerotínovo nábřeží č. p. 
112, 667 01 Židlochovice.   
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69/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 

PSČ 401 17, 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 – přípojka k RD č. p. 386 

v ul. Legionářská. Plynovodní přípojka vede přes pozemek města Židlochovice p. č. 1607/5, který je zapsán 
na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice. Délka plynovodní přípojky je 3,05 m, ochranné pásmo 1m na každou 

stranu.  

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v  celkové výši 300,- Kč bez DPH. Cena je 
stanovena  dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. 

 
69/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM prodat části pozemků p. č. 710 a 711/122 , dle geometrického plánu č. 1843-20/2017  p. č. 710/3, 710/4 

a 711/216  vše v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 393 m2 do výlučného vlastnictví  VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno - Lesná, za stanovenou kupní cenu 196.500,- 

Kč vč. DPH. 
 

69/4.5.1 RM rozhodla: 
že město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice jako budoucí vlastník pozemků parcelní číslo 

545/2 (výměra: 1 143 m2), 548/150 (výměra: 25 m2) a zastavěné plochy par. č. 545/5 (výměra: 231 m2), k. 

ú. Židlochovice vypůjčí tyto pozemky a zastavěné plochy (celý areál Sběrných surovin na ulici Nádražní) od 
doby nabytí vlastnictví do majetku města zápisem  v katastru nemovitostí (předpoklad únor 2018) do 30. 6. 

2018 současnému vlastníku společnosti HULMAN - kovošrot s.r.o., Vídeňská 999, Pohořelice  691 23. 
 

69/4.6.1 RM rozhodla 

uzavřít se Zdeňkem Schafferem, IČO 45635862,  Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě č. 271/11 o nájmu areálu 
„letního kina“, který je přílohou tohoto usnesení. 

 
69/4.7.1 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, IČ: 280 85 400, na umístění  distribuční soustavy –  nová 

zemní kabelová přípojka NN, na parc. č. 983/1 a 939/3 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 – předpoklad 10.050,- bez DPH. Jedná se o akci: „Židlochovice, Brněnská, přip. k NN, Nentvich“. 

Ceny a délka uzemnění 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.  

 
69/4.8.1 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, IČ: 280 85 400, na umístění  distribuční soustavy –  nová 

zemní kabelová přípojka NN, na parc. č. 841 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 – 
předpoklad 3300,- bez DPH. Jedná se o akci: „Židlochovice, přip. k NN, Šenkyřík“, ulice Alšova. 

Ceny a délka uzemnění 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.  
 

69/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2018. 
 

RM bere na vědomí: 
přehled čerpání úvěru a doporučuje čerpání úvěru předložit ZM. 

 

69/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM vyhlásit Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2018. 

 
69/5.4.1 RM schvaluje: 

dar ve výši 5 tis. Kč  neziskové organizací  Sázíme stromy, z.ú. 
 

69/5.5.1 RM schvaluje: 
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Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb 

občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018.“  

 
69/5.5.2 RM doporučuje: 

ZM Židlochovice vyhlásit tento dotační program. 
 

69/6.1.1 RM schvaluje: 

přeřazení Vojtěcha Kouřila na zřízené místo referenta odboru investic a místního hospodářství – správa 
nemovitostí. 

 
69/6.2.1 RM schvaluje: 

Provozní řád Žerotínských farmářských trhů v Židlochovicích s Organizačním řádem Žerotínských farmářských 

trhů - příloha č. 1 a Formulář k registraci prodejců. 
 


