
Město Židlochovice 
 

1 

RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 35 

Dne: 29. května 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 29. 5. 2020. 
 

2020/35/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
RM bere na vědomí: 

rozšíření Dodatku č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0004/2020 ze dne 16. 1. 2020 na akci „KOMUNITNÍ 

CENTRUM – VYBAVENÍ INTERIÉRU“ o článek 6. Cena díla a platební podmínky. 
 

2020/35/3.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu 35/3.1 - Schválení Návrhu na zahájení výběru dodavatele DEMOLICE OBJEKTU STREJCŮV 

SBOR 265 – ŽIDLOCHOVICE na srpen 2020. 

 
2020/35/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0085/2021 ze dne 26. 5. 2020 na akci „PŘESTAVBA 
PROSTOR BD COUFALÍKOVO NÁMĚSTÍ 256“. 

 
2020/35/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu s xx, na pozemky pod parkovištěm u koupaliště - p. č. 1480/2, 1480/25 v k. ú. 

Vojkovice u Židlochovic za celkovou cenu: 5 000,- Kč/rok. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 12 měsíců.  

 
2020/35/3.4 RM doporučuje: 

ZM přijmout do majetku města Židlochovice bezúplatným převodem pozemek p. č. 352/5, který je zapsaný 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 1401, od Jihomoravského kraje, Žerotínovo 
náměstí 449/3, 60200 Brno - Veveří  IČ: 7088833.   

             
2020/35/3.5 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo dle nabídky z 19. 5. 2020 s ing. arch. Barborou Jenčkovou, Jugoslávská 75a, 613 00 

Brno, ČKA 02872, jejímž obsahem bude zhotovení Změny č. V Územního plánu Židlochovice dle usnesení ZM 
č. 2019/11/14 ze dne  18. 12. 2019. 

 
2020/35/3.6 RM rozhodla: 

podat námitku k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje:  
 

1. Přehodnotit umístění koridoru „DS 50 II/416 Vojkovice – Hrušovany, přeložka“ vzhledem 

k ochraně vodního zdroje Vojkovice, jehož ochranné pásmo I. stupně se nachází v těsné blízkosti 
koridoru. 

 
2. Umožnit v koridoru „DS 50 II/416 Vojkovice – Hrušovany, přeložka“ realizaci přírodně blízkých 

opatření na řece Svratce (povodňový park). 

 
2020/35/3.7 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou DŘEVOSLAV s.r.o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČO: 28077652, na 
doplnění dětského hřiště „U Lodě“ na sídl. Družba za cenu 101 720,- Kč bez DPH.  

 
2020/35/4.1.2 RM rozhodla: 

nepronajmout byt č. 18 na ul. Havlíčkova 393, Židlochovice, paní xx, a to od 15. 6. 2020 na dobu určitou do 

30. 6. 2021 s možností automatického prodlužování. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené 
nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“.  

 
 

2020/35/4.2.1 RM ruší: 
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své usnesení č. 2019/25/3.7 ze dne 29. 11. 2019 a doporučuje ZM zrušit usnesení č. 2019/11/10 ze dne 18. 

12. 2019. 
 

2020/35/4.2.2 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 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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

2020/35/4.3.1 RM doporučuje ZM: 

aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje: 
  

 bytové jednotky č. 393/1 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu pro obec a k. ú. 

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

 podílu v rozsahu 276/10672 na společných částech budovy č.p. 393 stojící na pozemku  391, 

 podílu v rozsahu 276/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podílu v rozsahu 276/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví 1. 

Kupní cena bytu i podílů na pozemcích bude stanovena jako minimální dle znaleckého posudku 

zpracovaného Ing. Bartuškovou. 
 

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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

2020/35/4.4.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu k bytu č. 2 na Coufalíkovo nám. 256, Židlochovice s paní xx dohodou ke dni 14. 6. 

2020. 
 

2020/35/4.4.2 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 2 na ul. Palackého 
s paní xx na dobu určitou od 15. 6. 2020 do 31. 12. 2021. 

 
2020/35/4.5 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytové jednotky č. 393/18 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu pro obec a k. ú. 

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

 podílu v rozsahu 26/10672 na společných částech budovy č.p. 393 stojící na pozemku  391, 
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 podílu v rozsahu 26/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podílu v rozsahu 26/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví 1. 
Kupní cena bytu i podílů na pozemcích bude stanovena jako minimální dle znaleckého posudku 

zpracovaného Ing. Bartuškovou. 
 

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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

2020/35/4.6 RM schvaluje: 
předání domu č. p. 273 Jednotce sboru dobrovolných hasičů k užívání. 

 

2020/35/5.1 RM schvaluje: 
ředitelce Mateřské  školy Židlochovice, příspěvkové organizace Anně Engliš, DiS. odměnu. 

 
2020/35/5.2 RM schvaluje: 

řediteli  Základní  školy Židlochovice  příspěvkové organizace,  Mgr. Vladimíru Soukopovi odměnu. 

 
2020/35/5.3 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 2020“ s obcí Bratčice, Medlov, Těšany. 

 
2020/35/5.4 RM  schvaluje: 

účetní závěrku příspěvkových organizací města Židlochovice sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 
  

2020/35/5.5 RM doporučuje: 
ZM schválit  účetní závěrku  sestavenou ke dni   31. 12. 2019. 

 

2020/35/5.6 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na akci „RADAR NA MĚŘENÍ RYCHLOSTI - NOSISLAV“ s účastníkem zadávacího řízení „AŽD 

Praha s.r.o.“ se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha – Záběhlice, IČO: 48029483. 
 

2020/35/5.7 RM doporučuje: 

ZM schválit  závěrečný účet roku 2019, a to bez výhrad a schválit auditorskou zprávu. 
 

2020/35/5.8 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu  r. 2020. 

 
2020/35/5.9 RM bere na vědomí: 

hospodaření DSO Region Židlochovicko a DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň za r. 2019. 

 
2020/35/5.10 RM doporučuje: 

ZM schválit rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice dle 
přílohy. 

 

2020/35/5.11.2 RM odkládá: 
projednání bodu 35/5.11 - Rozdělení finančních prostředků  z programu na rekonstrukci a opravu fasád 

nemovitostí v roce 2020 do příští RM. 
 

2020/35/5.12 RM bere na vědomí: 

hospodaření KTS  za r. 2019. 
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2020/35/5.13 RM bere na vědomí: 

závěrečný účet  DSO Vodovody a kanalizace za r. 2019. 
 

2020/35/6.1 RM schvaluje: 
zřízení přípravné třídy ve školním roce 2020/2021 v Základní škole Židlochovice, Tyršova 611 a pověřuje Mgr. 

Martinu Bartákovu podáním žádostí o souhlas se zřízením přípravné třídy. 

 
2020/35/6.2 RM schvaluje: 

navrhované zřízení samostatných oddělení v rámci Organizační složky Pečovatelská služba města 
Židlochovice, a to: 

 Oddělení komunitní centrum 

 Oddělení denní stacionář 

s účinností od 1. 6. 2020 a následným jmenováním jednotlivých vedoucích daných oddělení. 

 


