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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 40 

Dne: 19. srpna 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 19. 8. 2020. 
 

2020/40/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/40/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektu s názvem „STUDIE – TĚLOCVIČNA ZŠ ŽIDLOCHOVICE“ s Ing. 

arch. Pavlem Jurou, Ladova 42, 621 00 Brno, IČO: 69756538, v ceně 177 000,- Kč bez DPH a termínem 
dodání do 30. 9. 2020.  

 
2020/40/2.2 RM rozhodla: 

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

akci „PD Archeopark Cezavy - parkoviště“. Celková cena smlouvy o dílo činí: 300.000,- Kč bez DPH. Termín 
realizace zakázky je stanoven do konce března 2021.  

 
2020/40/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005195 se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F.A Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, v ceně přeložky 827 347,- Kč pro realizaci 

projektu: „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“.   

  
2020/40/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo – na servis výtahu v objektu Denního stacionáře a sociálního bydlení na ulici 
Palackého v Židlochovicích s firmou thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod, 

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 09266968, DIČ: CZ09266968, v ceně dle nabídky 

15.400,- Kč bez DPH za roční servis v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

2020/40/3.3.1 RM ruší: 
své usnesení č. 2020/29/3.4, ze dne 7. února 2020 týkající se přijmutí daru pozemku p. č. 1658/2, 

zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, na LV č. 1542.  

 
2020/40/3.3.2 RM doporučuje: 

ZM zrušit své usnesení č. 2020/12/7 ze dne 11. 3. 2020:  
přijmout od xx jako dar do svého vlastnictví - pozemek p. č. 1658/2, zapsaný v katastru nemovitostí pro 

obec a k. ú. Židlochovice, na LV č. 1542. Jedná se o pozemek v trati Podsedky. 
 

2020/40/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na zpracování znaleckého posudku k budově přístavby ZŠ Židlochovice s Vysokým 
učením technickým v Brně, fakultou stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČO: 00216305. Cena díla činí 

150 000,- Kč bez DPH a termínem dokončení díla do 2,5 měsíce od podpisu smlouvy.   
 

2020/40/3.5 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo koupit od realitní kanceláře, tj. od Hany Karasové, IČ: 40387470, se sídlem Hlavní 8, 667 
01 Vojkovice,  do svého vlastnictví pozemky p. č. 1163/13, 1163/17, 1163/6 a 1164/1, které jsou  zapsané 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2507 a jsou ve vlastnictví xx, za stanovenou 
kupní cenu 49,- Kč/m2, tj. kupní cena všech pozemků činí 228.634,- Kč bez DPH. Do uzavření kupní smlouvy 

bude podepsána smlouva rezervační s poplatkem 36.300,- Kč vč. DPH.  
 

2020/40/3.6 RM rozhodla: 

uzavřít servisní smlouvu na sekční vrata objektu zbrojnice JSDH s firmou GARDON INT s.r.o., Pražská ulice 
104/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 251 864 34, na dobu neurčitou. Smluvní cena servisních prací je: 

28 000,- Kč bez DPH za rok.  
 

2020/40/3.7 RM rozhodla: 
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uzavřít dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 0306/2019 ze dne 12. 12. 2019 s Ing. arch. Barborou 

Jenčkovou, Jugoslávská 75a, 613 00 Brno, ČKA 02872, na zhotovení Změny č. IV Územního plánu 
Židlochovice. Předmětem dodatku je vyhotovení úplného znění územního plánu Židlochovice po změně č. IV 

za cenu 20 000,- Kč bez DPH.  
 

2020/40/3.8 RM rozhodla: 

uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Chytré Líchy s vlastníky technických sítí a subjekty, 
jejich vyjádření a stanoviska budou pro realizaci záměru rozhodující. 

 
2020/40/4.1 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/14 v domě č. p. 651, zapsanou  v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 

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),   

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

vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/14, 
zájemcům xx  s nejvyšší kupní cenou: 2 657 000,- Kč a uzavřít s nimi kupní smlouvu při splnění podmínek 

daných záměrem.  
S kupujícími může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění finančních prostředků 

na uhrazení kupní ceny. 

 
2020/40/4.2 RM doporučuje: 

ZM prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/12 v domě č.p. 651, zapsanou  v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
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),   

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

vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/12, 
zájemci xx, s nejvyšší kupní cenou: 2 611 111,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek 

daných záměrem.  
S kupujícím může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění finančních prostředků 

na uhrazení kupní ceny. 
 

2020/40/4.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce zadávací dokumentace s názvem „CAFEBOX – Předzámecký park“ s xx, na dobu 
60 dní.    

 
2020/40/4.4 RM rozhodla: 

ukončit Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 2 na ul. Nádražní 

937 s xx,  k datu 31. 8. 2020 dohodou. 
 

2020/40/4.5 RM rozhodla: 
pronajmout xx byt č. 30 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 9. 2020 na dobu jednoho roku s možností 

automatického prodlužování. 
 

2020/40/4.6 RM rozhodla:                           

ukončit smlouvu o nájmu bytu č. 73/08ze dne 7. 2. 2008  na byt č. 4   v domě č. p. 234 na ul. Zámecké 
v Židlochovicích  s nájemcem xx, a to ke dni 31. 8. 2020. 

 
2020/40/5.1 RM schvaluje:  

poskytnutí dotace z rozpočtu města malých kulturních, sportovních a společenských aktivit k těmto 

žadatelům:  
Společenství vlastníků jednotek Masarykova 717, 718, 719 ve výši: 10.000,- Kč 

Fotbalový klub Židlochovice, z.s. ve výši: 10.000,- Kč 
 

2020/40/5.2 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2020. 
 

2020/40/5.3 RM doporučuje: 
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ZM schválit odpuštění placení nájemného v prostorách města po dobu uzavření provozoven v souvislosti 

s krizovým opatřením vlády Petru Majkutovi ve výši 29 040,30 Kč a ZUŠ ve výši 44 800,04 Kč. 
 

2020/40/5.4 RM doporučuje: 
ZM přijmout  kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši 30 mil. Kč, s úrokem 1M PRIBOR + marže, se splatností 1 

rok. 

 
2020/40/5.5 RM doporučuje: 

ZM schválit individuální dotaci na opravu štítové zdi bytového domu na adrese Nám. Míru č. p. 153 ve výši 
100.000,- Kč vč. DPH.  

 

2020/40/5.6 RM schvaluje: 
mimořádnou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na mimořádné odměny pracovníkům Pečovatelské 

služby Židlochovice. 
 

2020/40/6.1.1 RM schvaluje: 
jako pořadatele Židlochovických hodů 2020  TJ Sokol Židlochovice, Tyršova 161. 

 

2020/40/6.1.2 RM ukládá: 
uzavřít příkazní smlouvu na pořádání hodů 2020 s organizací TJ Sokol Židlochovice. 

 
2020/40/6.2 RM schvaluje: 

navýšení úvazku na pozici pracovník v sociálních službách o DPČ - 0,5 úvazku pro Denní stacionář 

Židlochovice 
 


