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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 25 

Dne: 29. listopadu 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 29. 11. 2019. 
 

2019/1/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/25/2.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí hodnocených nabídek na akci „Záchrana opěrné stěny na par. č. 14 a 16 – II. etapa“ následně: 

1. pořadí – SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno 
2. pořadí – STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec 

3. pořadí – Agromeli spol. s r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno - Slatina 
 

2019/25/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY NA PAR. Č. 14 A 16 – II. ETAPA“ s účastníkem, který se 
umístil jako první v pořadí. 

 
2019/25/2.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 smlouvy o dílo č. 0255/2019 s firmou Lukáš Adámek, Náměstí Míru 155, 667 01 
Židlochovice, IČO: 87738562, na provedení stavebních prací na akci „Stavební úpravy sokolovny 

v Židlochovicích“ v ceně dle nabídky změn stavebních prací -  navýšení o 65.095,- Kč včetně DPH.  Celková 

částka smlouvy o dílo činí 321.355,- Kč včetně DPH. Termín realizace zakázky bude prodloužen do 13. 12. 
2019. 

 
2019/25/2.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940 na 

akci „Projektová dokumentace dopravního řešení areálu Archeoparku Cezavy vč. parkoviště“. Celková cena 
smlouvy o dílo bude dle cenové nabídky 155.000,- Kč bez DPH. Termín realizace zakázky do konce března 

2020.  
 

2019/25/2.4 RM rozhodla: 

uzavřít příkazní smlouvu s panem Tomášem Dvořáčkem, Malhostovice 27, 666 03, IČO: 75325624, na výkon 
činnosti koordinátora BOZP na akci „Stavba přírodovědeckého pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní 

jídelny“ v ceně dle nabídky: 6.000,- Kč bez DPH za měsíční výkon + 10.000,- Kč bez DPH za zpracování 
Plánu BOZP. 

 
2019/25/3.1 RM rozhodla: 

objednat výměnu horní vrstvy asfaltové místní komunikace Nádražní v ceně: 275 570,- Kč bez DPH u firmy 

SOUKUP MILOŠ s.r.o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČO: 29351511 a termínem provedení v listopadu 
2019.  

 
2019/25/3.2 RM doporučuje: 

aby Zastupitelstvo města Židlochovice přijalo následující usnesení: 

ZM z vlastního podnětu pověřuje pořizovatele  prověřením, zda bude možné v souladu s § 55 a – b 
stavebního zákona pořizovat změnu č. V územního plánu Židlochovice zkráceným způsobem. 

Obsahem změny  bude: 
1. prověření možnosti  výstavby parkoviště pro „Archeopark“  v území, na němž je vymezen 

regionální biokoridor RBK 075-3 v ploše Zk a  územní rezerva R2 a případně blízkého okolí 
dle přiložené situace 

2. úpravy podmínky v bodě d1) v ÚP tak, aby  se splnění podmínky minimální velikosti 

vymezovaných stavebních pozemků v plochách bydlení  vztahovalo jen  na stavby hlavní 
(RD, BD, OV, služby apod.)  a nevztahovalo se na stavby s hlavním využitím pouze 

související, pokud už hlavní stavba na pozemku stojí. 
 

2019/25/3.3 RM doporučuje: 
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ZM schválit v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona  návrh zadání změny č. II územního plánu 

Židlochovice. 
 

2019/25/3.4 RM  rozhodla: 
uzavřít smlouvu o pachtu na pozemek p. č. 1480/22 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic s Lesy České republiky, 

s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 42196451. Pacht bude uzavřen na 

dobu určitou od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2022. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 20,7 Kč/m2/rok na 
zastavěné ploše, 7,- Kč/m2/rok na ploše nezastavěné, tzn., že celkové roční pachtovné při výměře 1 617 m2 

činí 13 237,- Kč bez DPH.  
Jedná se o pozemek v areálu koupaliště města Židlochovice ve Vojkovicích. 

 

2019/25/3.5 RM rozhodla: 
uzavřít Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě o dílo č. 0088/2019 ze dne 4. 6. 2019 na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“. 
 

2019/25/3.6 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo dle nabídky s ing. arch. Barborou Jenčkovou, Jugoslávská 75a, 613 00 Brno, ČKA 

02872, jejímž obsahem bude zhotovení Změny č. IV Územního plánu Židlochovice dle usnesení ZM č. 10/11 

ze dne  18. 11. 2019. 
 

2019/25/3.7 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek č. 651/12 a 651/14 v domě č. p. 651, zapsaných v katastru nemovitostí na listu  

pro obec a k. ú. Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 2801, zapsaném 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855), za minimální kupní 
cenu 2 500 000,- Kč za jednu bytovou jednotku, 

 podílů na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 

listu vlastnictví č. 1855, náležejících k převáděným bytovým jednotkám č. 651/12 a 651/14 za cenu 
4 200,- Kč za jeden podíl. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky bude zaplacena tak, že část kupní ceny ve výši 2 000 000,- Kč bude 

zaplacena na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní na bytovou jednotku a podíl na 

pozemku do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Židlochovice o prodeji konkrétnímu 
kupujícímu, jinak má prodávající právo od smlouvy o budoucí smlouvě kupní odstoupit do 5 dnů po 

marném uplynutí lhůty 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Židlochovice o prodeji, 

 zůstatek kupní ceny bytové jednotky a kupní cena podílu na pozemku budou zaplaceny před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do 30 dnů od uzavření kupní 

smlouvy (přičemž uzavření kupní smlouvy se předpokládá v období červenec až září 2020), jinak má 

prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit do 5 dnů po marném uplynutí lhůty pro zaplacení 
zůstatku kupní ceny bytové jednotky a kupní ceny pozemku, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré závazky 

vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

2019/25/3.8 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek č. 651/1 a 651/13 v domě č. p. 651, zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1903  (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 2801, zapsaném 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855),  za minimální kupní 
cenu 2 500 000,- Kč za jednu bytovou jednotku, 

 podílu na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 

listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/1  za kupní cenu 4 900,- Kč, 

 podílu na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/13  za kupní cenu 3 700,- Kč. 

 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
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 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré závazky 

vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
2019/25/3.9 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek č. 652/12, 652/13 a 652/14 v domě č. p. 652, zapsaných v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, 

zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856),  za 

minimální kupní cenu 2 500 000,- Kč za jednu bytovou jednotku, 

 podílu na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/12  za kupní cenu 4 200,- Kč, 

 podílu na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 

listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/13  za kupní cenu 3 600,- Kč, 

 podílu na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/14  za kupní cenu 4 100,- Kč. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré závazky 

vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

2019/25/4.1 RM rozhodla: 
ukončit nájem v bytě č. 4 na ul. Komenského 38 v Židlochovicích xx s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

  

2019/25/4.2.1 RM rozhodla: 
ukončit s nájemcem bytu č. 6 na Coufalíkově nám.č. 256 v Židlochovicích  xx nájemní vztah vyplývající ze 

smlouvy  č. 1134/97 uzavřené  dne 28. 1. 1997 dohodou ke dni 31. 12. 2019. 
 

2019/25/4.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 6,  v domě č. p. 256 na Coufalíkově nám. v Židlochovicích.   

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Výše nájemného  stanovit dle„ Zásad pro 

stanovení  nájemného u  nájemních  vztahů k  bytům  v  majetku  města Židlochovice“.    
 

2019/25/4.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 

940/96, PSČ 400 01, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní soustavy – 
přípojka k RD č. p. 147. Plynovodní přípojka vede přes pozemek města Židlochovice p.č. 1031, který je 

zapsán na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice. Délka plynovodní přípojky je 6,64 m.  
 

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v předpokládané celkové výši 664,- Kč bez 

DPH. Skutečný rozsah a cena věcného břemene je stanovena geometrickým plánem. Geometrický plán je 
nedílnou součástí smlouvy. 

 
2019/25/4.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem úpravy distribuční soustavy u 

akce: „Židlochovice, příp. k.NN, Havlena“ přes pozemky p. č. 939/1, 940/1 a 983/1 v k. ú. Židlochovice, 

zapsané na LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 
nemovitostech města Židlochovice: 2 300,- Kč bez DPH. 

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2019/25/4.5 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem úpravy distribuční soustavy u 
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akce: „Židlochovice, Masarykova, rozš. NN, AVUS“ přes pozemky p. č. 1059/1, 1403, 1401/1, 1399/1, 1395/1 

a 1442, vše k.ú. Židlochovice, zapsané na LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za 
zřízení věcných břemen na nemovitostech města Židlochovice:  14 500,- Kč bez DPH. 

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2019/25/4.6 RM rozhodla: 

pronajmout paní xx, byt č. 17 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 1. 2020 na dobu jednoho roku 
s možností automatického prodlužování. 

 

2019/25/4.7 RM rozhodla: 
schválit vzor Smlouvy o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení. 

 
2019/25/4.8  RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 1 na ul. Palackého 
s paní xx na dobu určitou od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2020. 

 

2019/25/4.9  RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení se zájemci: 

xx 
na dobu určitou od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2020. 

 

2019/25/4.10 RM schválila: 
výši nájemného pro obytné kontejnery s účinností od 1. 12. 2019 ve výši 57,- Kč/m2. 

 
2019/25/4.11.1 RM doporučuje: 

ZM prodat část pozemku p. č. 117/88 v k.ú. Židlochovice, konkrétně část oddělenou geometrickým plánem 
číslo 1952-79/2019 ze dne 21. 10. 2019, vyhotoveným Pavlem Daňkem, Nová 334, 664 56 Blučina, jako 

pozemek parc. č. 117/104  o výměře 43 m2 xx, za kupní cenu 100,- Kč/m2. 

Jedná se o část pozemku za domem kupujícího.  
 

2019/25/4.11.2 RM doporučuje: 
ZM prodat pozemek p. č. 117/88 v k.ú. Židlochovice, u kterého byla  geometrickým plánem číslo 1952-

79/2019 ze dne 21. 10. 2019, vyhotoveným Pavlem Daňkem snížena výměra na 41 m2, xx, za kupní cenu 

100,- Kč/m2. 
Jedná se o část pozemku za domem kupujícího.  

 
2019/25/4.12 RM rozhodla zrušit: 

1. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Židlochovice – část pozemku p.č. KN 554 o výměře cca 158 m2. 

Vyvěšeno v únoru 2016. 
2. Záměr směny části pozemku v k.ú. Židlochovice – část pozemku p.č. KN 359/1 o výměře cca 46 m2. 

Vyvěšeno v prosinci 2016. 
3. Záměr prodeje bytu vč. pozemku, č. jednotky 651/1 v domě čp. 651, podíl 5775/79989. Vyvěšeno 

v prosinci 2009/lednu 2010.  
4. Záměr prodeje bytu vč. pozemku, č. jednotky 234/4 v domě čp. 234, podíl 8170/32680. Bylo 

vyvěšeno na úřední desce.  

 
2019/25/4.13 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o bezúplatném umístění 2 ks potravinářských automatů s firmou DELIKOMAT s.r.o., U 
Vlečky 843, 664 42 Brno, IČO: 63475260. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 6. 12. 2019 do 22. 12. 

2019.  

 
2019/25/4.14 RM rozhodla: 

pronajmout paní xx byt č. 21 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 1. 2020 na dobu jednoho roku 
s možností automatického prodlužování 

 
2019/25/5.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o spolupráci na provedení veřejnoprávní kontroly ZŠ Židlochovice, p.o. a MŠ Židlochovice, 

p.o. pro r. 2020 – 2021 s firmou AUDIT-DANĚ, spol. s r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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2019/25/5.2 RM  rozhodla: 
poskytnout odměnu ředitelům příspěvkových organizací dle přílohy. 

  
2019/25/5.3 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 10  rozpočtu  r. 2019. 

 
2019/25/5.4 RM schvaluje: 

zřízení pokladny pro prodej zboží na RTIC od 1. 1. 2020. 
 

2019/25/5.5 RM rozhodla: 

schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytování právního poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek s 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 

Brno. 
 

2019/25/5.6.1 RM schvaluje: 
Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb 

občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020.“  

 
2019/25/5.6.2 RM doporučuje: 

ZM Židlochovice vyhlásit tento dotační program. 
 

2019/25/6.1 RM doporučuje: 

ZM schválit plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2020 (s možností operativní 
změny termínů): 

12. 22. 01. 2020 
13. 26. 02. 2020 

14. 01. 04. 2020 
15. 13. 05. 2020 

16. 24. 06. 2020 

17. 02. 09. 2020 
18. 07. 10. 2020 

19. 11. 11. 2020 
20. 16. 12. 2020 

 

 
2019/25/6.2 RM schvaluje: 

Janu Janákovou na pozici referenta finančního odboru jako zástup za mateřskou dovolenou Veroniky 
Kuklové. 

 

2019/25/6.3 RM doporučuje: 
ZM Židlochovice schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 

2020-2023.  
 


