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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 1 

Dne: 12. listopadu 2018 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 11. 2018. 
 

2018/1/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2018/1/2.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „PD – PŘÍSTAVBA ZŠ A REKONSTRUKCE JÍDELNY V ŽIDLOCHOVICÍCH“: 

1. pořadí – PROMED Brno spol. s r.o., Žitná 19, 621 00 Brno  
2. pořadí – Ing. arch. Petr Kopečný, Křížová 5, 602 00 Brno 

3. pořadí – Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 12, 619 00 Brno 
 

2018/1/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „PD – PŘÍSTAVBA ZŠ A REKONSTRUKCE JÍDELNY V ŽIDLOCHOVICÍCH“ s vítězným 
účastníkem zadávacího řízení „PROMED Brno spol. s r.o.“, se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno. 

 
2018/1/2.2 RM rozhodla: 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0008/2018 ze dne 7. 2. 2018 na akci „PŘEDZÁMECKÝ PARK 
ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“. 

 

2018/1/2.3.1 RM ruší: 
usnesení č. 81/2.2.1 a 81/2.2.2 ze dne 31. 8. 2018 z důvodu snížení ceny odsouhlasených dodatečných prací 

na stavbě terminálu. 
 

2018/1/2.3.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o dílo č. 66/18 s názvem „Židlochovice - přestupní terminál IDS, 
nekolejová část“ ve věci zvýšení ceny díla z důvodu nezbytných dodatečných prací o  1 523 475,59 Kč bez 

DPH.  
 

2018/1/2.3.3 RM ukládá: 

prověřit možnost požadovat úhradu nákladů dodatečných prací od projektanta stavby „Židlochovice - 
přestupní terminál IDS, nekolejová část“ na které nebude poskytnuta dotace.  

 
2018/1/3.1 RM Židlochovice doporučuje: 

ZM přijmout následující usnesení: 
ZM určilo jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny č. I územního plánu  

Židlochovice, dle stavebního zákona, na vyhodnocení výsledků projednání, starostu Ing. Jana Vitulu. 

         
2018/1/3.2 RM: 

doporučuje ZM přijmout bezúplatným převodem od JMK tyto pozemky: 
 

Pozemky nově označené v GP č. 1842-88/2017 jako:  

 p.č. 1016/9 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 112 m2 (odděleno z p.č. 1016/1) 

 p.č. 1016/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  55 m2 (odděleno z p.č. 1016/5)  

 
Pozemky nově označené v GP č. 1829-64/2017 jako:  

 p.č. 2809/4 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 256 m2  

 p.č. 2809/10 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 131 m2 

 p.č. 2809/11 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 325 m2 (odděleno z p.č. 2809/4) 

 p.č. 2810/35 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 214 m2  

 p.č. 2810/36 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 607 m2 (odděleno z p.č. 2810/1) 

 p.č. 2810/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 011 m2   

 p.č. 2810/31 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 

 p.č. 2810/32 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 

 p.č. 2810/33 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 197 m2 
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 p.č. 2810/34 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 23 m2 

 p.č. 2810/37 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 214 m2 

 p.č. 2810/38 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 63 m2 

 p.č. 2810/39 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 630 m2 

 p.č. 2810/40 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 

 p.č. 2810/41 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 

 p.č. 2810/42 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 

 p.č. 2810/43 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 (odděleno z p.č. 2810/7) 

 

Pozemek  - p.č. 2810/5 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 
 

Všechny pozemky jsou zapsány na LV č. 1401 pro k.ú. Židlochovice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno – Veveří, IČ: 70888337.  Právo hospodařit s majetkem státu má 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 

60182 Brno-střed – Veveří, IČ: 70932581. 
 

2018/1/4.1 RM rozhodla: 
propachtovat pozemky majitelům statku Ochsen  p. č. 2307/25, 2307/24, 2307/22, 2307/21, 2307/20, 

2307/19, 2307/18 o výměře 20 028 m2 xx. 
Pacht bude uzavřen na dobu určitou 5 let. Pachtovné je stanoveno na 2 500,- Kč/ha/rok. 

Jedná se o pozemky na Výhonu. 

 
2018/1/4.2.1 RM rozhodla: 

pronajmout část pozemku p. č. 2307/25 o výměře 450 m2 v k. ú. Židlochovice xx za stanovenou cenu 2,- 
Kč/m2/rok, tzn. 900,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 

 

2018/1/4.2.2 RM rozhodla: 
pronajmout část pozemku p. č. 2307/25 o výměře 550 m2 v k. ú. Židlochovice xx za stanovenou cenu 2,- 

Kč/m2/rok, tzn. 1.100,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 
Jedná se o pozemky na Výhonu. 

 

2018/1/4.3 RM rozhodla: 
propachtovat pozemek p. č. 2748/4 o výměře 2 927 m2 v k. ú. Židlochovice xx. 

Pacht bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Pachtovné je stanoveno na 2,- 
Kč/m2/rok. 

Jedná se o pozemek vedle slepičárny Xavergen. 
 

2018/1/4.4 RM ukládá: 

projednat nájem bytu č. 9 na Komenského ul. 79, Židlochovice v Komisi sociální. 
 

2018/1/5.1 RM doporučuje: 
ZM přidělit úvěr  MFRB  žadatelům dle rozpisu. 

 

2018/1/5.2 RM rozhodla: 
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 

Židlochovice pro rok 2018“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

1. Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad 
 

2018/1/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  rozpočet  pro r. 2019  v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schválit  

střednědobý výhled pro roky 2019-2023. 

 
2018/1/5.3.2 RM doporučuje: 

ZM schválit   závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1 700 tis. Kč, 370 tis. Kč 
na opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

 
2018/1/5.3.3 RM doporučuje: 
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ZM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2019 v  plném  rozsahu  dle ust. § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 
a) s v ě ř i t  Radě města  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2018 v  plném  rozsahu  dle 
ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 

b) u l o ž i t  Radě města 

 předkládat pololetně Zastupitelstvu města provedená rozpočtová opatření  
       na vědomí. 

 
2018/1/5.4 RM doporučuje: 

ZM schválit vyhlášku č. 2/2018, kterou se nahrazuje vyhláška města Židlochovice č. 3/2017 (vyhláška o 
místním poplatku za PDO), s rozúčtováním skutečných nákladů města Židlochovice na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu pro rok 2019. Výše poplatku za PDO zůstává beze změny.  

 
2018/1/5.5 RM doporučuje: 

ZM rozhodnout, že výplata odměn neuvolněných funkcionářů bude stanovena k datu 04. 12. 2018. 
 

2018/1/5.6 RM doporučuje: 

ZM stanovit, že v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna 
jako souhrn odměn za výkon funkcí: člena rady města, předsedy výboru/komise/zvl. orgánu obce a člena 

výboru/komise/zvl. orgánu obce a to za předpokladu, že do souhrnné odměny jsou zahrnuty maximálně 3 
odměny (i stejného druhu) za výkon vyjmenovaných funkcí s nejvyšší částkou schválenou Zastupitelstvem 

města Židlochovice, v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění novely č. 99/2017 Sb. – a to od data 04.12.2018 (to se netýká komisí, které začnou fungovat 

později). 

 
2018/1/6.1.1 RM odvolává: 

členy povodňové komise města Židlochovice: 
Ing. Jana Vitulu 

Ing. Petra Chocholáče 

Mgr. Tomáše Šenkyříka 
Mgr. Lenku Brázdovou 

Ing. Vladimíra Hlaváče 
a  Ing. Zdeňku Koutnou – jednatele komise   

 

2018/1/6.1.2 RM jmenuje: 
jako členy povodňové komise města Židlochovice: 

Ing. Jana Vitulu 
Mgr. Tomáše Šenkyříka 

Mgr. Lenku Brázdovou 
Ing. Bronislava Svobodu 

a jednatelem komise Ing. Martina Dratvu    

 
2018/1/6.1.3 RM potvrzuje: 

členy pracovního štábu povodňové komise města Židlochovice: 
Zaměstnance města odboru OIMH:  

Vladimíra Hanka 

Jaroslava Goše 
Aleše Horvátha 

JUDr. Libora Schönwäldera                      
Zástupce JSDH: Zdeňka Formana 

Zástupce VAS a.s.: Ing. Jonáše Odstrčílka 
 

2018/1/6.1.4 RM jmenuje: 

do pracovního štábu povodňové komise města Židlochovice: 
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Ing. Kateřinu Cmarkovou  

Ing. Zdeňku Koutnou 
 

2018/1/6.2 RM schvaluje: 
navrhované znění Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad, s platností od 09. 11. 2018 a 

účinností od 01. 01. 2019. 

 
2018/1/6.3 RM navrhuje: 

ZM ke schválení zástupce města do subjektů, kde je město členem: 
 

Region Židlochovicko – Ing. Jan Vitula 

Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Ing. Bronislav Svoboda 
VAK Židlochovicko – Mgr. Tomáš Šenkyřík 

Česká asociace pečovatelské služby – Mgr. Lenka Brázdová 
Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Ing. Bronislav Svoboda 

Svaz měst a obcí České republiky - Mgr. Tomáš Šenkyřík 
KTS Ekologie, s.r.o.- Ing. Jan Vitula 

 

2018/1/6.4 RM odvolává: 
zástupce zřizovatele ve Školské  radě Základní školy Židlochovice -  PhDr. Stanislava Rubáše, Ing. Jana Vitulu 

a Mgr. Tomáše Šenkyříka. 
 

2018/1/6.5 RM rozhodla:  

zřídit 2 nové pracovní místa organizační složky: „Úklid a údržba města Židlochovice“ na pozici pracovník 
technické čety města. 

 
2018/1/6.6.1 RM doporučuje: 

ZM zřídit Finanční výbor a Kontrolní výbor. 
 

2018/1/6.6.2 RM doporučuje: 

ZM zvolit ….. předsedou Finančního výboru. 
 

2018/1/6.6.3 RM doporučuje: 
ZM zvolit …… předsedou Kontrolního výboru. 

 

2018/1/6.6.4 RM doporučuje: 
ZM zvolit Ing. Radmilu Kafkovou tajemníkem, Mgr. et Mgr. Martina Hladkého, PhD., Danu Mašovou,  

Vlastimila Helmu členy Finančního výboru. 
 

2018/1/6.6.5 RM doporučuje: 

ZM zvolit Ilonu Kahounovou tajemníkem, Libora Kafku, Růženu Strašákovou, Ing. Pavla Grygara, členy 
Kontrolního výboru. 


