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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 32 

Dne: 3. dubna 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 3. 4. 2020. 
 

2020/32/1.1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/32/1.2 RM rozhodla: 

o zrušení usnesení 31/8.2 a 31/8.3 o nákupu ochranných roušek, z důvodu chybného názvosloví. 

 
2020/32/1.3 RM rozhodla: 

s ohledem na nouzový stav z důvodu epidemie koronaviru a potřebu chránit své občany o nákupu 
ochranných respirátorů v celkové částce za 250 000,- Kč vč. DPH.  

 

2020/32/1.4 ukládá: 
provést průzkum trhu,  vybrat nejvýhodnějšího dodavatele ochranných respirátorů a vystavit objednávku na 

nákup roušek za 250 000,- Kč vč. DPH. 
 

2020/32/2.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 0294/2019 na výkon inženýrské činnosti na stavbu „Psí útulek 

Židlochovice“ s Ing. Petrem Krejčiříkem se sídlem: Na Větřáku 714, 679 06 Jedovnice, ve smyslu prodloužení 

termínu dodání stanovisek a vyjádření DOOS a správců sítí do 30. 6. 2020. 
 

2020/32/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2020 se společností SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČO: 26240980, 

ke smlouvě o dílo č. 0315/2019 s názvem „Záchrana opěrné stěny na par. č. 14 a 16, II. etapa“ o navýšení 

celkové částky o 26.250,26 Kč bez DPH a současně o posunutí termínu dokončení akce do 15. 4. 2020.  
 

RM otevřela: 
doručenou nabídku od společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., sídlo: Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, 

IČO: 26893223 s cenou: 1.850,- Kč/m2 dle vyhlášeného záměru prodeje pozemků č. 81. 

 
2020/32/3.2 RM doporučuje: 

ZM přijmout nabídku společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., sídlo: Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, 
IČO: 26893223 a prodat pozemky, 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 a 1174/6, zapsané  v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální území Židlochovice na listu vlastnictví č. 1 za podmínky investice do souvisejícího území dle 

dokumentu „Specifikace souvisejících investic“, za cenu: 1.850,- Kč/m2. Celkově se jedná o 11 289 m2.  

 
2020/32/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy o dílo č. 0005/2020 s firmou s firmou TPS PROJEKT, s.r.o., Havlíčkova 20, 
602 00 Brno, IČO: 06701094 na akci „Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce vnitřních 

instalačních rozvodů v objektu MŠ Družba 673 v Židlochovicích“, o prodloužení termínu realizace do 15. 5. 

2020. 
 

2020/32/4.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xx byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 5. 2020 na dobu jednoho roku s možností 

automatického prodlužování. 
 

2020/32/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu k obytnému kontejneru č. 1 na ul. Nádražní 937 s paní xx dohodou k datu 14. 4. 
2020. 

 
2020/32/4.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 1 na ul. Komenského 52 s paní xx, bytem Židlochovice, Nádražní 

937 na dobu určitou od 15. 4. 2020 do 31.12.2021. 
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2020/32/4.3. RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení  č. 2 na ul. Nádražní 

937 s panem xx na dobu určitou od 15. 4. 2020 do 31. 12. 2021. 
 

2020/32/4.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající 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, Havlík“. Věcné břemeno bude zřízeno u pozemku p.č. 983/1 v k.ú. Židlochovice, 
zapsaného na LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech města Židlochovice ve výši 2.600,- 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.  
 

2020/32/4.5 RM rozhodla: 
neprodloužit nájemní smlouvu č. 0214/2017 ze dne 1. 9. 2017 o nájmu bytu č. 2 na Coufalíkově nám. 256, 

667 01 Židlochovice, nájemci xx, která tímto skončí dne 31. 8. 2020.   

 
2020/32/5.1.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2019 ve výši 222 403,54 Kč a převod HV ve výši 172 403,54 Kč 
do fondu rezerv  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 50 000,- Kč do fondu odměn. 

 

2020/32/5.1.1 RM  schvaluje: 
převedení odpisů r. 2019 ve výši  470 250,- Kč do investičního fondu. 

 
2020/32/5.2.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2019 ve výši 226 337,36 Kč a převod HV ve výši  
114 337,36 Kč do fondu rezerv  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 112 000,- Kč do 

fondu odměn. 

 
2020/32/5.2.1 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2018 ve výši  92 045,- Kč do investičního fondu. 
 

2020/32/5.3 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2020. 
 

2020/32/8.1 RM ukládá: 
prověřit uzavření provozoven fungujících v prostorách města v souvislosti s krizovým opatřením vlády. 

 

2020/32/8.2 RM rozhodla: 
o odpuštění placení nájemného v prostorách města po dobu uzavření provozoven v souvislosti s krizovým 

opatřením vlády. 
 


