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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 56 

Dne: 7. května 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 7. 5. 2021. 
 

2021/56/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/56/3.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO KOMUNÁLNÍHO STROJE PRO ZIMNÍ I LETNÍ ÚDRŽBU, 

ŽIDLOCHOVICE“ následně: 
1. pořadí – CIME – M, s.r.o., Střelická 1138, 691 42 Valtice 

2. pořadí – HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov 
 

2021/56/3.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO KOMUNÁLNÍHO STROJE PRO ZIMNÍ I LETNÍ ÚDRŽBU, 
ŽIDLOCHOVICE“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 

 
2021/56/3.2 RM rozhodla: 

schválit cenovou nabídku dodavatele ING. ARCH. PAVEL JURA, Ladova 42, 621 00 Brno, IČ 697 565 38 na 
zpracování urbanistické studie záměru Severní předměstí Židlochovice a ukládá uzavřít smlouvu o dílo dle 

schválené předložené cenové nabídky.    

 
2021/56/3.3.1 RM rozhodla: 

- ukončit smlouvu č. 123/2015  o poskytování servisu a provádění pravidelných revizí zabezpečovacího 
systému uzavřenou dne 12. 6. 2015 s dodavatelem Motlíček s.r.o., Bezručova 621, 667 01 Židlochovice, 

IČ 01416383  

- ukončit smlouvu č. 124/2015  o provádění pravidelných revizí a pozáručních oprav zařízení EZS 
uzavřenou dne 12. 6. 2015 s dodavatelem Motlíček s.r.o., Bezručova 621, 667 01 Židlochovice, IČ 

01416383  
- schválit smlouvy na zajištění správy bezpečnostního systému města s dodavatelem Motlíček s.r.o., 

Bezručova 621, 667 01 Židlochovice, IČ 01416383: 

- Smlouva o poskytování servisu a provádění pravidelných revizí zabezpečovacího a monitorovacího 
systému 

- Smlouva o provádění pravidelných kontrol a pozáručních oprav zařízení PZTS 
- Smlouva o provádění pravidelných kontrol a pozáručních oprav zařízení PTV 

  
2021/56/3.4 RM rozhodla: 

na základě doporučení hodnotící  komise  jednat o uzavření smlouvy na zpracování územní studie jako 

navazující zakázky malého rozsahu v rámci soutěže Udržitelná čtvrť Chytré Líchy s  uchazečem s nejvyšším 
bodovým hodnocením nabídky a návrhu -  Pelčák a partner architekti s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 

656/2, Brno – město, IČO 282 70 355, se zapracováním připomínek komise rady města. 
 

2021/56/3.5 RM rozhodla: 

přijmout roli aplikačního garanta pro výzkumný projekt s názvem „Analýza rozvoje komunitní energetiky 
v menších lokalitách pro bydlení a pilotní testování v lokalitě Židlochovice – Chytré Líchy“ v rámci programu 

THÉTA.  
 

2021/56/4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 

Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 

kabelová skříň u akce: „Židlochovice, rozš. NN, Houdek“ přes pozemky p. č. 711/2 a 711/41 v k. ú. 
Židlochovice zapsaných na LV č. 1 za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných 

břemen na nemovitostech města Židlochovice 10.500,- 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.  
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2021/56/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 256, na Coufalíkově nám. v Židlochovicích s xx. 
Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 

stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,, na 78,-Kč m2. 
 

2021/56/4.2.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 174/06 ze dne 30. 11. 2006 o nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 652 na Sídlišti 
Družba v Židlochovicích, která byla uzavřena s xx a to dohodou ke dni 31. 5. 2021. 

 
2021/56/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 256, na Coufalíkově nám. v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,, na 78,-Kč m2. 

 
2021/56/4.3.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 1187/97 ze dne 21. 5. 1997 o nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 651 na Sídlišti 
Družba v Židlochovicích, která byla uzavřena s xx a to dohodou ke dni 31. 5. 2021. 

 

2021/56/4.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 9 v domě č. p. 148, na nám. Míru v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,, na 78,-Kč m2. 

 

2021/56/4.4.2 RM rozhodla 
ukončit nájemní smlouvu č. 59/2002 ze dne 7. 5. 2002 o nájmu bytu č. 12 v domě č. p. 652 na Sídlišti 

Družba v Židlochovicích, která byla uzavřena s xx a to dohodou ke dni 31. 5. 2021. 
 

2021/56/5.1 RM rozhodla: 
ohlásit pochybení čerpání dotace na přímé náklady na vzdělávání, ÚZ 33353, Jihomoravskému krajskému 

úřadu.  

 
2021/56/5.2 RM rozhodla: 

Uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Intenzifikace ČOV 
Židlochovice“, jehož předmětem je navýšení ceny o 548 967,41 Kč  

bez DPH. 

 
2021/56/6.1.1 RM ruší: 

usnesení č. 2021/55/2.1.2 schválené na zasedání RM Židlochovice č. 55 konané dne 23. 4. 2021. 
 

2021/56/6.1.2 RM schvaluje: 

uzavřít smlouvu na administraci zadávacího řízení „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVY A ŠJ ZŠ, II. ETAPA“ se 
subjektem „KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.“, se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČO 108 

00 387. 
 

2021/56/6.2 RM schvaluje: 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb na zařízení pro měření úsekové rychlosti vozidel v Nosislavi 

(na dobu 5 let) ve variantě 2 a pověřuje starostu města Židlochovice ing. Jana Vitulu jejím podpisem. 

 
2021/56/6.3.1 RM schvaluje: 

- pořízení a implementaci „1. ETAPY Portálu občana pro Město Židlochovice“ jako přídavný modul k 
stávajícímu ekonomickému systému firmy Asseco Solutions, HELIOS Fénix, a   

- uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 

HELIOS Fénix se společností Asseco Solution. 
 

2021/56/6.3.2 RM pověřuje: 
starostu města ing. Jana Vitulu k podpisu Dodatku č. 6 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře 

informačního systému HELIOS Fénix se společností Asseco Solution. 
 

2021/56/6.3.3 RM souhlasí: 
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s navrženým postupem v 2. ETAPĚ (2022; 2023) Portálu občana – tzn. následné propojení Portálu se 

spisovou službou Ezop a poté s rezervačním systémem na úřad Kadlec elektronika a agendami VITA 
software. 

 
2021/56/6.4 RM souhlasí: 

- s uzavřením objednávky na zajištění instalace SW Microsoft SQL (Microsoft Exchange Server 2019+ 

120user – SQL Sv Std Core 2019 2Lic OLP NL GOVT CoreLic 4 ks) včetně migrace, nastavení a 
uvedení do provozu v celkové částce 459.945,- Kč se společností C SYSTÉM a.s., Otakara Ševčíka 

938/56, 636 00 Brno, mimo režim Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 

- s uzavřením objednávky na zajištění instalace SW Microsoft + UCER CAL ( Exchange Svr Std 2019 

OLP NL GOVT 1 ks; Exchange Svr CAL 2019 OLP NL GOVT User CAL – 176 ks a Win Svr CAL 2019 
OPL NL GOVT User CAL – 100 ks) včetně migrace, nastavení a uvedení do provozu v celkové částce 

665.185,- Kč se společností C SYSTÉM a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, mimo režim 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

 
2021/56/6.5.1 RM schvaluje: 

- přijetí dotace MPSV na mimořádné odměny pracovníkům v sociálních službách Pečovatelská služba 

Židlochovice a Denní stacionář. 
 

2021/56/6.5.2 RM pověřuje: 
Starostu města Ing. Jana Vitulu podpisem této smlouvy 

 

2021/56/6.6.1 RM schvaluje: 
podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení kapacity školní 

jídelny z 900 na 1400 strávníků, jejíž činnost vykonává Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace a výmaz dalšího místa výkonu školní jídelny (s nejvyšším povoleným počtem 800 

stravovaných a místem poskytované školské služby na adrese Tyršova 161, 667 01 Židlochovice) a to 
s účinností od 10.06.2021 

 

2021/56/6.6.2 RM pověřuje: 
Mgr. Martinu Bartákovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 
 

2021/56/6.7 RM jmenuje: 

do Školské rady Základní školy Židlochovice zástupce města Židlochovice ve složení: 
1.) Ing. Jan Vitula 

2.) Mgr. Martina Bartáková 
3.) Renata Heinrichová 

 


