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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 74 

Dne: 13. dubna 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 13. 4. 2018. 

 
74/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

74/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „HERNÍ PRVEK „MAJÁK“ - KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE“. 

 

74/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM koupit pozemek p. č. 1944/89 v k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 3780 m2, který je zapsán na LV č. 

2307 do svého výlučného vlastnictví od xxx, za stanovenou kupní cenu 567.000,- Kč. 
 

74/3.1.2 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p. č. 1944/88 v k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 1360 m2, který je zapsán na LV č. 121 
do svého výlučného vlastnictví od xxx, za stanovenou kupní cenu 136.000,- Kč. 

Jedná se o pozemky v lokalitách Líchy v k. ú. Hrušovany. 
 

74/3.2.2 RM odkládá: 
projednání bodu - 74/3.2 Schválení Návrhu na zahájení výběru dodavatele PLYNOINSTALACE A 

REKONSTRUKCE TOPENÍ PRODEJNY V OBJEKTU NÁMĚSTÍ MÍRU 148 do příští RM. 

 
74/3.3.5 RM odkládá: 

projednání bodu - 74/3.3 Návrh koncepce zimní údržby komunikací, doplnění strojů a pracovníků do příští 
RM. 

 

74/4.1.1 RM doporučuje: 
ZM prodat pozemky ve vlastnictví města Židlochovice pro potřeby stavby Modernizace a elektrizace trati  

Hrušovany u Brna – Židlochovice: 
1. 609/26 – 36 m2 – zapsán na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice 

2. 2000/7 – 58  m2 – zapsán na LV č. 1455 pro k. ú. Hrušovany u Brna 

Správě železničních dopravních cest, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 
PSČ 110 00, IČ: 70994234 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, který vyhotovil znalec v oboru 

ekonomika a stavebnictví Ing. Jan Patočka – 28.590,- Kč bez DPH. 
 

RM bere na vědomí: 
oznámení o ukončení nájemní smlouvy č. 138/12 ze dne 22. 8. 2012  uzavřené s Ing. Janou Radovou, a to 

k datu  31.5.2018. 

 
74/4.2.1 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr pronájmu nebytového prostoru na ulici Komenského 38 v Židlochovicích o ploše 19,92 m2 od 
1. 6. 2018.      

 

74/4.3.1 RM doporučuje: 
ZM  směnit částí pozemků v k. ú. Židlochovice, p. č. 2784/2 o výměře cca 337 m2, zapsaného na LV č. 1 ve 

vlastnictví města Židlochovice, za část pozemku p. č. 2785 o výměře cca 337 m2, zapsaného na LV č. 2325 
ve vlastnictví firmy Zelenka s.r.o., IČO: 607 22 932, se sídlem Topolová 910, 667 01 Židlochovice.  

Jedná se o pozemky na ulici Topolová vedle areálu firmy Zelenka.  
 

74/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM směnit část pozemku p. č. 505/2 v k. ú. Židlochovice o výměře 5 m2, který je zapsán na LV č. 1 za část 
pozemku p. č. 507/1 v k. ú. Židlochovice o výměře 2 m2, který je zapsán na LV č. 1818. Směna bude bez 

doplatku. 
Jedná se o pozemky v pod stavbou hasičské zbrojnice v Židlochovicích. 
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74/5.1.1 RM doporučuje ZM: 

schválit rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice dle přílohy 

 
74/5.2.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Sazebníku úhrad, jako nedílné součásti Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., s platností a účinností od 13. 4. 2018. 

 

74/5.3.1 RM schvaluje: 
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 049735/18/OSV   

 
74/5.4.1 RM rozhodla: 

udělit sankci za nedodržení dodání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení  v termínu dle 

smlouvy o dílo č. 28/2017  firmě SWECO Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, ve výši 20 % z celkové ceny 
dílčího plnění, tj. 263 000,- Kč. 

 
74/5.5.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2017 ve výši 111 476,28 Kč a převod HV ve výši 61 476,28 Kč 
do fondu rezerv  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 50 000,- Kč do fondu odměn. 

 

74/5.5.2 RM  schvaluje: 
převedení odpisů r. 2017 ve výši  58 416,- Kč do investičního fondu. 

 
74/5.5.3 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro p. o. ZŠ  Židlochovice o 240 772,- Kč s určením na úhradu odpisů r. 2018.  

 
74/5.5.4 RM ukládá: 

zapracovat  změny do rozpočtu. 
 

74/5.6.1 RM schvaluje: 
HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2017 ve výši 23 091,55 Kč  a převod HV   do fondu rezerv 

ve výši 23 091,55 Kč  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy). 

 
74/5.6.2 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2017 ve výši  87 305,- Kč do investičního fondu. 
 

74/5.6.3 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro p. o. MŠ Židlochovice  o  83 549,- Kč  s určením na úhradu odpisů r. 2018. 
 

74/5.6.4 RM ukládá: 
zapracovat  změnu do rozpočtu. 

 

74/5.7.1 RM rozhodla: 
o úhradě oprav a vybavení bytu č. 9 xx, ve výši  100 tis. Kč. 

 
74/5.8.1 RM  schvaluje: 

pojistnou smlouvu č. 18951329-11 podsmlouva č. 20820166-49– povinné ručení  – vozidla  RZ 1CEKARZ. 
 

74/5.9.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu  r. 2018. 
 

74/6.1.1 RM schvaluje: 
provedení organizační změny Městského úřadu Židlochovice zřízením Oddělení vymáhání pohledávek, 

podřízené vedoucí Finančního odboru a současně navýšení o 1 pracovní pozici vzniklé Oddělení vymáhání 

pohledávek  - vedoucího tohoto oddělení s vyhlášením výběrového řízení na tuto pozici. 
 

74/6.2.1 RM schvaluje: 
smlouvu o spolupráci s Jihomoravským krajem v rámci realizace akce 100 lip – 100 oslav. 

 
74/6.3.1 RM schvaluje  

rukopis kroniky za rok 2016 a doporučuje jej k tisku ve třech výtiscích. 
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74/6.4.1 RM schvaluje: 

Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Syrovice na výkon úkolů obecní policie. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 

74/6.5.1 RM doporučuje: 
ZM, aby pro volební období 2018 – 2022 stanovilo počet členů Zastupitelstva Města Židlochovice, a to 15 

členů. 

 


