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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 30 

Dne: 28. února 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 28. 2. 2020. 
 

2020/30/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/30/3.1 RM rozhodla: 

objednat u pana Lukáše Adámka, bytem Nám. Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 87738562, rekonstrukci 

bytu č. 5, na ul. Komenského 52 v Židlochovicích, s termínem dokončení do 27. 3. 2020 a cenou: 206 129 
Kč.   

 
2020/30/3.2.2 RM odkládá: 

projednání bodu 30/3.2 - Zajištění úklidu budov MěÚ Židlochovice do příští RM. 

 
2020/30/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 0177/2019 s názvem „Rekonstrukce části ul. Komenského“ 
s firmou Laboro ateliér s.r.o., B. J. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940. Dodatek prodlužuje termín 

odevzdání projektové dokumentace do 31. 5. 2020.   
 

2020/30/3.4.1 RM doporučuje: 

ZM schválit bezúplatný převod pozemků pod stavbou přestupního terminálu část A  zapsaných u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj  pro obec a katastrální území Židlochovice: 

do majetku města Židlochovice část pozemku p.č. 560/1 o výměře 360 m2 zapsaných na listu vlastnictví 
č. 1401 ve prospěch Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – Veveří, dle 

geometrického plánu č. 1926-17/2019: 

p.č. 560/20 o výměře  10 m2 
p.č. 560/21 o výměře 231 m2 

p.č. 560/22 o výměře 119 m2 
 

do majetku Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – Veveří část pozemku p.č. 

543 o výměře 6 m2 část pozemku p.č. 653 o výměře 78 m2 zapsaných na listu vlastnictví č. 1 ve 
prospěch města Židlochovice, dle geometrického plánu č. 1926-17/2019 : 

p.č. 543/4 o výměře    6 m2 
p.č. 653/6 o výměře   78 m2 

 
2020/30/3.4.2 RM doporučuje: 

ZM schválit bezúplatný převod  části pozemku pod stavbou přestupního terminálu část B p.č. 709/1 o 

výměře 3 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 1401 ve prospěch Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 
449/3, 602 00 Brno – Veveří do majetku města Židlochovice,   

dle geometrického plánu č. 1916-2/2019: 
p.č. 709/11 o výměře  3 m2 

 

2020/30/4.1 RM rozhodla: 
schválit vzor Smlouvy o nájmu sociálního bytu 

 
2020/30/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k obytnému kontejneru č. 2 na ul. Nádražní 937 s xx dohodou k datu 31.3.2020. 
 

2020/30/4.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 2 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021. 
 

2020/30/4.2.3 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 8 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.202. 

 

2020/30/4.2.4 RM rozhodla: 
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uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 9 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021. 

 
2020/30/4.2.4 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 10 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021. 
 

2020/30/4.3.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k obytnému kontejneru č. 3 na ul. Nádražní 937 s xx dohodou k datu 31.3.2020. 
 

2020/30/4.3.2 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 1 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021. 

 

2020/30/4.3.3 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 4 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021. 

 
2020/30/4.3.4 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 5 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021. 
 

2020/30/4.4.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ul. Havlíčkova 393, Židlochovice s xx dohodou ke dni 31.3.2020. 
 

2020/30/4.4.2 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č.3 na ul. Nádražní 

937 s xx na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.12.2021 

 
2020/30/4.5 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 – 
přeložka u RD na parc. č. 1635. Přeložka vede přes pozemek města Židlochovice p.č. 1634/2, který je zapsán 

na LV č. 1 pro k.ú. Židlochovice. Délka přeložky bude cca 14 m.  

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úhradu v předpokládané celkové výši 1  400,- Kč bez 
DPH. Cena je stanovena  dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města 

Židlochovice. 
Skutečný rozsah a cena věcného břemene bude stanovena geometrickým plánem po realizaci přeložky. 

 

2020/30/4.6 RM  rozhodla: 
nevypůjčit část pozemku p.č. 1540 v k.ú. Židlochovice o výměře 165 m2 xx. Výpůjčka bude uzavřena na 

dobu určitou do 31. 12. 2020. 
Jedná se o pozemek za budovou Policie ČR, na ul. Masarykova v Židlochovicích. 

 

2020/30/4.7 RM schvaluje: 
dohodu o postoupení práv a povinností v souvislosti s prodejem bytu č. 393/13, kupující xx. 

 
2020/30/4.8.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 393/8 v domě č. p. 393 zapsanou v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice),  podíl 372/10672 na 

pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice 
a podíl 372/10672 na pozemku p. č. 392, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a 

k. ú. Židlochovice, xx,  za kupní cenu ve výši 1,- Kč za bytovou jednotku a 12.966,- Kč za podíly na 
pozemcích. Celková kupní cena ve výši 12.967,- Kč je splatná před podáním návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru 

nemovitostí. 
 

2020/30/4.8.2 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 393/13 v domě č. p. 393 zapsanou v katastru nemovitostí na 

listu vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice),  podíl 612/10672 na 

pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice 

a podíl 612/10672 na pozemku p. č. 392, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a 
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k. ú. Židlochovice, xx,  za kupní cenu ve výši 1,- Kč za bytovou jednotku a 21.332,- Kč za podíly na 

pozemcích. Celková kupní cena ve výši 21.333,- Kč je splatná před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru 

nemovitostí. 
 

2020/30/4.8.3 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 393/17 v domě č. p. 393 zapsanou v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice),  podíl 476/10672 na 
pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice 

a podíl 476/10672 na pozemku p. č. 392, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a 

k. ú. Židlochovice, xx,  za kupní cenu ve výši 1,- Kč za bytovou jednotku a 16.591,- Kč za podíly na 
pozemcích. Celková kupní cena ve výši 16.592,- Kč je splatná před podáním návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 
2020/30/4.8.4 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 393/22 v domě č. p. 393 zapsanou v katastru nemovitostí na 

listu vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice),  podíl 738/10672 na 

pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice 
a podíl 738/10672 na pozemku p. č. 392, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a 

k. ú. Židlochovice, manželům xx,  za kupní cenu ve výši 53 716,- Kč za bytovou jednotku a 25.724,- Kč za 

podíly na pozemcích. Celková kupní cena ve výši 79.440,- Kč je splatná před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí. 
 

2020/30/4.9 RM doporučuje: 
ZM prodat část pozemku p.č. 1442 v k.ú. Židlochovice, konkrétně část oddělenou geometrickým plánem číslo 

1966-260/2019 ze dne 18. 12. 2019, vyhotoveným Ing. Čestmírem Ryšavým, geodetické práce, Komenského 

86, 667  01 Židlochovice, jako pozemek parc. č. 1442/2  o výměře 7 m2 Pavlu Trávníčkovi, nar. 29. 5. 1968, 
trvalý pobyt Husova 291, 667 01 Židlochovice, za kupní cenu 100 Kč/m2. 

Část pozemku 1442/2 je součástí nemovitosti kupujícího.  
 

2020/30/4.10 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků za účelem stavby obchodního prodeje  a to p. č.  
- 1170,  

- 1171,  
- 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4,  

- 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/5, 1173/6,  

- 1174/1, 1174/2, 1174/5, 1174/6 
zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice na listu vlastnictví č. 1 za 

minimální cenu v rozmezí 1500 – 1800 Kč/m2. 
 

2020/30/5.1.1 RM schvaluje: 
„Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 063487/20/OSV.“  

  

2020/30/5.1.2 RM pověřuje: 
starostu podpisem smlouvy. 

 
2020/30/5.2 RM schvaluje: 

výši nájemného pro sociální byty s účinností od 1.3.2020 ve výši 57,- Kč/m2. 

 
2020/30/5.3 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2020. 
 

2020/30/5.4 RM ukládá: 
po vybudování přístavby s byty zvláštního určení a denním stacionářem rekolaudovat celý objekt jako bytový 

dům, protože bude splňovat požadavky zákona o DPH na sociální bydlení.  
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2020/30/5.5 RM schvaluje: 

pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti zaměstnance s Pojišťovnou VZP, a.s.  č. 1200161754. 
 

2020/30/6.1 RM schvaluje: 
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 

10.3.2020. 

 


