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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 83 

Dne: 1. října 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 1. 10. 2018. 

 
83/2.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „REKONSTRUKCE UHELNY NA ŠKOLNÍ DÍLNU – BEZBARIÉROVÉ WC“ s účastníkem 
zadávacího řízení „STAMA GROUP s.r.o.“ se sídlem Masarykova 365,691 64 Nosislav. 

 
83/2.2.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „NÁKUP OSOBNÍHO VOZIDLA“ takto: 

1. pořadí – OLFINCAR s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové 
2. pořadí – AGROTEC a.s., Chrlická 1153, 664 62 Modřice 

3. pořadí – PEMM Brno, spol. s r.o., Jihlavská 27, 625 00 Brno 
4. pořadí – Auto Kora top s.r.o., M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí 

5. pořadí – BRNOCAR a.s., Palackého třída 155, 612 00 Brno 

 
83/2.2.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „NÁKUP OSOBNÍHO VOZU“ 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., ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se 
umístil v pořadí jako druhý. 

 

83/2.3.3 RM odkládá: 
projednání bodu - 83/2.3 Dodatečné práce  při realizaci stavby Terminálu do příští RM. 

 
83/3.1.1 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběrového řízení na zpracovatele změny územního plánu č. 1. 

 
83/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č.190/2018 ze dne 17.8.2018  na opravu povrchu ulice kpt. Rubena  s  
firmou STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno  a to na zvýšení ceny díla o provedené dodatečné práce 

v konstrukci vozovky v částce 45 303,16 Kč bez DPH. 

 
83/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 159/09 ze dne 1. 10. 2018 se Základní školou Židlochovice, 
příspěvkovou organizací, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice. 

Jedná se o aktualizaci majetku užívaného základní školou.  
 

83/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o pronájmu nebytového prostoru maringotky umístěné v lokalitě Podhájí na p. č. KN 
2307/25, o výměře 16 m2, s xx.  

 
Výše nájemného je 375,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 10. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 

2018.     

 
83/4.3.1 RM  rozhodla: 

zrušit rozhodnutí RM Židlochovice 79/4.1.1. ze dne  13. července 2018 propachtovat pozemky majitelům 
statku Ochsen  p. č. 2307/25, 2307/24, 2307/22, 2307/21, 2307/20, 2307/19, 2307/18 xx. 

Pacht bude uzavřen na dobu určitou 5 let. Pachtovné je stanoveno na 2.500,- Kč/ha/rok. 
Jedná se o pozemky na Výhonu. 

 

83/4.3.2 RM rozhodla: 
vyhlásit záměr  pronájmu pozemků v k. ú. Židlochovice:  

pozemek p.č. 2307/18 o výměře          56 m2 v k.ú. Židlochovice. 
pozemek p.č. 2307/19 o výměře     1 482 m2 v k.ú. Židlochovice. 

pozemek p.č. 2307/20 o výměře     1 555 m2 v k.ú. Židlochovice. 
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pozemek p.č. 2307/21 o výměře        233 m2 v k.ú. Židlochovice. 

pozemek p.č. 2307/22 o výměře     1 503 m2 v k.ú. Židlochovice. 

pozemek p.č. 2307/24 o výměře     2 677 m2 v k.ú. Židlochovice. 
část pozemku p.č. 2307/25 o výměře   12 522 m2 v k.ú. Židlochovice. 

 
83/4.3.3 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr  pronájmu částí pozemku p. č. 2307/25 v k. ú. Židlochovice dle přílohy.  

 
83/4.4.1 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. 283 na 

ul. Masarykova. Plynovodní přípojka vede přes pozemek města Židlochovice p. č. 1402, který je zapsán na 
LV č. 1 pro k.ú. Židlochovice.  

 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu. Cena bude stanovena dle ceníku úhrad za 

zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. 
 

Skutečný rozsah a cena věcného břemene bude stanovena geometrickým plánem. Geometrický plán bude 

nedílnou součástí smlouvy. 
 

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

 

83/5.1.1 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 2018“ s obcí Unkovice. 

 
83/6.1.1 RM schvaluje: 

Smlouvu mezi společností CENDIS, s. p. a městem Židlochovice a pověřuje starostu města Ing. Jana Vitulu 

jejím podpisem. 
 

83/8.1 RM schvaluje: 
Smlouvu o zajištění školení strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou policií Brno na dobu určitou 

od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 


