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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 36 

Dne: 12. června 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 6. 2020. 
 

2020/36/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/36/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o dílo s firmou PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 

Brno, IČO: 25597710, zastoupenou jednatelem Radkem Kočkou na provedení přístavby budovy denního 
stacionáře a sociálního bydlení na ulici Palackého v Židlochovicích v ceně víceprací dle změnových listů č. 18 

až 47 ve výši 566.968,31 Kč bez  DPH. Celková smluvní částka za provedení díla pak bude činit 
27.109.811,69 Kč bez DPH. Předmětem uzavřeného dodatku je rovněž změnový list č. 48 - prodloužení 

termínu předání díla z 10. 7. 2020 na 31. 7. 2020. 

 
2020/36/2.2.1 RM rozhodla: 

na základě poptávky na dodavatele Vybavení denního stacionáře nábytkem vybrat jako nejvýhodnější 
nabídku účastníka Draft Inc. s.r.o., Spodní 674/10,625 00 Brno, IČ 63483009. 

 
2020/36/2.2.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu s vítězným účastníkem. 

 
2020/36/3.1.1 RM doporučuje: 

aby Zastupitelstvo města Židlochovice přijalo následující usnesení: 
ZM z vlastního podnětu pověřuje pořizovatele  prověřením, zda bude možné souladu s § 55 a – b 

stavebního zákona pořizovat změnu č. VI územního plánu Židlochovice zkráceným způsobem. 

Obsahem změny  bude prověření možností  změny ÚP na pozemcích p. č. 1387 a 1387/1   (stávající 
„zubárny“) a nejbližších okolních pozemcích. Nyní je území zařazeno v plochách občanského 

vybavení - zdravotnictví, bydlení venkovského, ploch zeleně a ploch veřejných prostranství 
komunikace. Změnou by mělo být umožněno jak zachování funkce tohoto území pro zdravotnictví, 

zejména v části přiléhají k ulici Masarykově, tak využití zadního traktu pro funkci bydlení a to 

jakéhokoliv. 
 

2020/36/3.1.2 RM rozhodla: 
uzavřít dohodu s Mgr. Janem Roztočilem o úhradě nákladů za pořízení změny ÚP. 

 
2020/36/3.2 RM doporučuje: 

aby Zastupitelstvo města Židlochovice rozhodlo: 

 
A) 

o pořízení změny č. V ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona. 
 

B) 

že obsahem změny č. V ÚP Židlochovice bude: 

 vytvoření územních podmínky pro výstavbu parkoviště pro „Archeopark“ v území, na němž je 
vymezen regionální biokoridor RBK 075-3 v ploše Zk a  územní rezerva R2, případně v blízkém okolí, 

 úprava 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, 

 posouzení vlivů této změny ÚP na udržitelný rozvoj území, kdy: 

- vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí (dále jen SEA) jako součást posouzení vlivů na 
udržitelný rozvoj území musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a dle rámcového obsahu SEA vyhodnocení dle přílohy stavebního 

zákona; 
- SEA vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území; 
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- SEA vyhodnocení se zaměří zejména na problematiku ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu, 

ochranu vod, ochranu zemědělského půdního fondu, a dále na možné negativní dopady na životní prostředí, 
veřejné zdraví a pohodu bydlení související s budoucím využitím návrhových ploch (např. na zvýšené 

množství dopravy) a jejich vzájemného uspořádání; 
- SEA vyhodnocení posoudí plochy ÚP a plochy navrhované změnou ÚP ve vzájemných vztazích, aby 

byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití;  

- SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením 
jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení 

jednotlivých návrhových ploch a schválení změny ÚP jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny 
podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví; 

- v návrhu změny ÚP bude uvedeno, jak byly zapracovány podmínky a opatření navržené pro 

jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení, případně bude uvedeno, proč podmínky a opatření uvedené ve 
vyhodnocení zapracovány nejsou; 

- navrhovaná změna bude posouzena odborníkem (autorizace na projektování ÚSES), zda změnou 
nedojde k narušení funkčnosti USES v dané lokalitě; 

 
C) 

že změna č. V ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem. 

 
2020/36/3.3 RM rozhodla: 

vypůjčit od obce Vojkovice pozemky zapsané na LV 10001 pro obec Vojkovice a k.ú. Vojkovice u Židlochovic: 
-  par. č. 2369, orná půda, o výměře     45 452 m2  

-  par. č. 2373, ostatní plocha, o výměře    365 m2 

za účelem realizace a provozování přírodě blízkých opatření (povodňový park), a to po dobu trvání  účelu 
výpůjčky. 

 
2020/36/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Václav Bzenecký, TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV, 691 62 Uherčice 254, IČ: 
11500212, DIČ: CZ531013187 na úpravu kotelny v objektu DPS v ceně dle nabídky: 126.405,- Kč bez DPH. 

 

2020/36/4.1.2 RM rozhodla: 
neuzavřít 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, Brol,s.r.o.“ přes pozemky p.č. 1446/1 a 1771, v k.ú. Židlochovic, zapsané na 

LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech 

města Židlochovice, tj. 2.000,- Kč bez DPH. 
 

2020/36/4.2.1 RM doporučuje: 
ZM, aby zrušilo část svého usnesení, vedeného pod č. 22a/7.1, ze dne 29. 5. 2017, kterým rozhodlo o 

prodeji podílu v rozsahu 3297/133072 na pozemku p. č. 2817, zapsaném na LV č. 2842 v KN pro obec a k. 

ú. Židlochovice RNDr. Vladimíru Řezníčkovi, nar. 20. 12. 1961, místo trvalého pobytu Červený hrádek 77, 
380 01 Dačice, za kupní cenu 3.026,- Kč. 

 
2020/36/4.2.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo prodat za kupní cenu 3.026,- Kč podíl v rozsahu 3297/133072  na pozemku p. č. 2817, 
zapsaném na LV č. 2842 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice družstvu CÍL, stavební bytové družstvo ve 

Šlapanicích, IČO 00048607, se sídlem Nádražní 249/1, 664 51 Šlapanice. 

 
2020/36/5.1 RM schvaluje: 

přijetí dotace na projekt „Pořízení licence Tritia a provoz na vlastních serverech a doplnění vybavení“. 
 

2020/36/5.2 RM schvaluje: 

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, výzva MAS Podbrněnsko na projekt   „Péče o děti 1. 
stupně základní školy ve správním obvodu ORP Židlochovice II “. 

  
2020/36/5.3 RM doporučuje: 

ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních věd a 
rekonstrukci školní jídelny s obcí Vojkovice. 

 

2020/36/5.4.1 RM rozhodla: 
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prodat dokumentace „Geofyzikální průzkum lokality“ a „Archeopark Cezavy, DUR – I. etapa“, zpracované 

v souvislosti s přípravou realizace výstavby  areálu   Archeoparku  CEZAVY, spolku Archeopark CEZAVY z. s., 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 08862052, zastoupenému Ing. Františkem Floderem, předsedou 

spolku, za celkovou kupní cenu 691.500,- Kč, splatnou do 31. 12. 2020. 
 

2020/36/5.4.2 RM rozhodla: 

prodat dokumentace „Archeopark Cezavy – EIA“, zpracované v souvislosti s přípravou realizace výstavby  
areálu Archeoparku CEZAVY, spolku Archeopark CEZAVY z. s., Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 

08862052, zastoupenému Ing. Františkem Floderem, předsedou spolku, za celkovou kupní cenu 118.580,- 
Kč, splatnou do 31. 12. 2020. 

 

2020/36/5.5 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 Ledce, Opatovice, Syrovice, Vojkovice, Žatčany. 

 
2020/36/5.6 RM doporučuje: 

ZM schválit žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád dle přílohy. 

 
2020/36/5.7.1 RM doporučuje: 

ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních věd a 
rekonstrukci školní jídelny s obcí Přísnotice. 

 

2020/36/5.7.2 RM schvaluje: 
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcí Přísnotice. 
 

2020/36/5.7.3 RM doporučuje: 
ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví společný školský obvod Základní škola 

Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcí Přísnotice 

  
2020/36/5.8 RM doporučuje: 

ZM schválit bezúročnou půjčku spolku Archeopark Cézavy, z.s., IČO 088 62 052,  ve výši 1 mil. Kč, určenou 
k financování projektové dokumentace výstavby areálu Archeoparku Cézavy a provozních výdajů spolku. 

Datum čerpání půjčky do 30. 9. 2020, doba splatnosti úvěru do 30. 6. 2021. 

 
2020/36/6.1 RM doporučuje: 

ZM schválit přistoupení města Ivančice, se sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, v 
plném rozsahu k Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti uzavřeným mezi 

statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, 

Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, městem 
Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 00282651, městem Kuřim, se 

sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964, městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 
665 01 Rosice, IČO: 00282481, městem Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 

00282979, a městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 
00292311, dne 3. 10. 2018, dle přílohy tohoto zápisu.  

 

2020/36/6.2 RM schvaluje: 
zřízení pracovní pozice právník města zařazený pod kancelář starosty města Židlochovice k datu 1. 9. 2020. 

 
2020/36/6.3 RM doporučuje: 

ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Židlochovice. 

 
2020/36/6.4 RM doporučuje: 

ZM schválit  Obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví společný školský obvod Základní škola 
Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcemi Sobotovice a městysem Nosislav. 

  
 

 


