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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 51 

Dne: 12. února 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 2. 2021. 
 

2021/51/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/51/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 5/2021 ke smlouvě o dílo č. 0176/2019 na akci „Budova denního stacionáře a sociální 

bydlení na ul. Palackého v Židlochovicích“ s firmou PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno, 
IČO: 25597710, zastoupenou jednatelem Radkem Kočkou, týkající se pozdního předložení bankovní záruky. 

 
2021/51/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lukáš Adámek, Náměstí Míru 155, 667 01 Židlochovice, IČO: 87738562, na 

provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 9 v objektu bytového domu nám. 
Míru č. p. 148, Židlochovice“. Celková cena smlouvy o dílo bude dle cenové nabídky 238.653,88 Kč bez DPH 

s termínem dokončení do 30. 4. 2021. 
 

2021/51/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2021 smlouvy o dílo č. 0007/2021 s firmou Lukáš Adámek, Náměstí Míru 155, 667 01 

Židlochovice, IČO: 87738562, na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce bytu č. 3 Komenského 

52, Židlochovice“ v ceně dle nabídky změn stavebních prací navýšené o 32.420,- Kč bez DPH na celkovou 
částku 421.344,12 Kč bez DPH. Termín realizace zakázky zůstává beze změny. 

 
2021/51/3.3 RM rozhodla: 

zveřejnit záměr směny částí  pozemků v majetku města Židlochovice v lokalitě Líchy p. č. 711/160, 711/204 

a 2835/1 za  část pozemků p. č. 711/117 a 5002, vše v k. ú. Židlochovice. 
 

2021/51/4.1 RM rozhodla: 
ukončit Smlouvu o nájmu bytu č. 2 na ul. Komenského 52 s xx,  k datu 28. 2. 2021 dohodou. 

 

2021/51/4.2 RM rozhodla: 

 ukončit Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 6 na ul. 
Nádražní 938 s xx,  k datu 28.2.2021 dohodou. 

 

 uzavřít nájemní smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 1 
na ul. Palackého 939 s xx,  od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022. 

 
2021/51/4.3  RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 6 na ul. Nádražní 

938 s xx  na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022.  
 

2021/51/4.4.1 RM ruší: 
své usnesení č. 2020/47/6.2. 

 

2021/51/4.4.1 RM rozhodla: 
udělit souhlas obchodní společnosti WFDesign s.r.o. pro umístění sídla společnosti na adresu Masarykova 

516, 667 01 Židlochovice.  
 

2021/51/5.1 RM schvaluje: 
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Židlochovice v roce 2021 a 2022 s firmou TOP 

AUDITING, s.r.o., Brno, Koliště 13a. 

 
2021/51/5.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností Michal Kratochvíl, Podolí 95, 664 03, IČO: 88031187, na dodávku a 
montáž vybavení kanceláří finančního odboru v ceně dle nabídky:  804.395,- Kč bez DPH. 
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2021/51/5.3 RM schvaluje: 
uzavřít Smlouvu o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému „Azylák“ se subjektem Petr Zajíc 

poskytující počítačový informační systém pro vedení agendy související s chodem služby Komunitního centra. 
 

2021/51/5.4 RM rozhodla: 

uzavřít dohodu o úhradě veškerých nákladů za zpracování „Územní studie U AVIONU“ se společností 
Mazertano, s.r.o., Nádražní 92, 667 01 Židlochovice, IČO: 02386666.   

 
2021/51/5.5 RM schvaluje: 

úpravu textace a částky k úhradě v celkové výši 260 369,50 Kč předložené dohody o náhradě škody č. 

0027/2021 uzavírané s majiteli RD. 
 

2021/51/6.1 RM jmenuje: 
členy komisí pro posuzování žádostí v rámci programů: Dotační program pro poskytnutí a použití finančních 

prostředků na rekonstrukci a opravy fasád domů na nám. Míru ve městě Židlochovice a Dotační program pro 
poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice. 

 

2021/51/8 RM svěřuje: 
odboru kanceláře tajemníka oprávnění stanovovat úřední hodiny městského úřadu Židlochovice, včetně 

úprav výkonu v rámci pracovní doby a řešení Home office jednotlivých zaměstnanců s účinností od 14. 2. 
2021. 

 


