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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 60 

Dne: 22. července 2021 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 7. 2021. 
 

2021/60/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2021/60/2.1 RM ruší: 

výběrové řízení na akci „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA“ z důvodu 

neobdržení žádné nabídky. 
 

2021/60/2.2 RM schvaluje: 
zadávací dokumentaci a aktualizovaný návrh na zahájení výběrového řízení s názvem veřejné zakázky 

„VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY A ŠJ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA-opakované zadání“. 

 
2021/60/2.3.1 RM schvaluje: 

nabídku firmy „KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.“, se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČO 108 
00 387 na Administraci veřejné zakázky na vybavení interiéru s názvem „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVBY 

A ŠJ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA – opakované zadání“. 
 

2021/60/2.3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na administraci zadávacího řízení „VYBAVENÍ INTERIÉRU PŘÍSTAVY A ŠJ ZŠ 
ŽIDLOCHOVICE, II. ETAPA – opakované zadání“ se subjektem „KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.“, 

se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno. 
 

2021/60/3.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „OBNOVA DVP PODÉL SÍDLIŠTĚ DRUŽBA V ŽIDLOCHOVICÍCH – ROSENBAUMŮV 
PÁS“ následně: 

1. pořadí – HORTISCENTRUM s.r.o., Komenského 220, 667 01 Židlochovice 
2. pořadí – ARBOTYL s.r.o., Soběšická 122, 638 00 Brno 

 

2021/60/3.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „OBNOVA DVP PODÉL SÍDLIŠTĚ DRUŽBA V ŽIDLOCHOVICÍCH – ROSENBAUMŮV 

PÁS“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí. 
 

2021/60/3.2 RM rozhodla: 
schválit Návrh na zahájení výběru dodavatele – Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro akci Pakt 

starostů pro klima - Židlochovice. 

 
2021/60/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 4 Nájemní smlouvy č. N 345/2011 ze dne 23. 9. 2011 na pronájem zařízení tepelného 
hospodářství (plynových kotelen) se společností Alfa – COM, s.r.o., Herčíkova 246/1a, 612 00 Brno – Královo 

Pole, IČ: 25325451, kterým se mění seznam (rozsah) objektů určený k provozování těchto zařízení. 

 
2021/60/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na restaurátorské práce památky „Boží Muka“ s restaurátorem MgA. Josefem Červinkou, 
Jičínská 1512, 288 02 Nymburk, s nabídkovou cenou 91 655 Kč s DPH.  

 
2021/60/3.5 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na zpracování územní studie, jako navazující zakázky malého rozsahu v rámci soutěže 

Udržitelná čtvrť Chytré Líchy s vítězným uchazečem s nejvyšším bodovým hodnocením nabídky a návrhu, se 
společností Pelčák a partner architekti s.r.o,. se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno – město, IČO 282 

70 355 dle přílohy. 
 

2021/60/4.1 RM ukládá: 
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OIM jednat o prodeji nebytových jednotek č. 393/24 a 393/25 v objektu bytového domu Havlíčkova 393, 667 

01 Židlochovice se Společenstvím vlastníků Havlíčkova 393, Židlochovice, IČ: 09350799, a to u nebytového 
prostoru č. 24 za cenu min. 4,0 mil. Kč a u nebytového prostoru č. 25 za cenu min. 3,0 mil. Kč. 

 
2021/60/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 9 v domě č. p. 256, ul. Coufalíkovo nám. v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 8. 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 rok. 

 
2021/60/4.2.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 201/14 ze dne 22. 9. 2014 o nájmu bytu č. 4 v domě č. p. 347, ul. Coufalíkovo 

nám. v Židlochovicích, která byla uzavřena s nájemníkem xx, a to dohodou ke dni 31. 7. 2021. 
 

2021/60/4.3 RM bere na vědomí: 
neprodloužení smlouvy o nájmu na dobu určitou č. 0263/2020 ze dne 25. 11. 2020 nebytového prostoru o 

výměře 16,1 m2 v maringotce umístěné na parc. č. 1174/6 v k. ú. Židlochovice s nájemcem xx, a to k 28. 8. 
2021.                      

 

2021/60/5.1 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 2021“ s obcemi Rajhradice, Rajhrad, Opatovice. 

 

2021/60/5.2 RM stanovuje: 
- s účinností od 26. 7. 2021 řediteli Mateřské školy Židlochovice, okres – Brno – venkov, příspěvkové 

organizace Mgr. Vladimíru Soukopovi   plat dle platového výměru. 
 

2021/60/6.1 RM schvaluje: 
Směrnici pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

Pečovatelskou službou Židlochovice. 

 
2021/60/6.2 RM rozhodla: 

uzavřít se společností  KTS  EKOLOGIE s.r.o. Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ve městě 
Židlochovice.  

 

2021/60/6.3 RM rozhodla: 
uzavřít se společností  KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.  Smlouvu o poskytování právních služeb na 

výběr provozovatele kavárny v Předzámeckém parku. 
 

2021/60/6.4.1 RM schvaluje: 

jako pořadatele Židlochovických hodů, konaných ve dnech 10. - 12. září 2021, TJ Sokol Židlochovice, 
Tyršova 161. 

 
2021/60/6.4.2 RM schvaluje: 

příkazní smlouvu mezi městem Židlochovice a TJ Sokol Židlochovice o vzájemných právech a povinnostech 
při přípravě a vlastní organizaci "Židlochovických hodů 2021". 

 

2021/60/6.5 RM jmenuje: 
ředitelem Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Vladimíra 

Soukopa, a to na dobu určitou, od 26. 7. 2021 do 31. 8. 2021 a to v souladu s ustanovením zákona č. 
561/2004 Sb. § 166 odst. 10, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 
2021/60/8.1 RM schvaluje: 

uzavření Dohody o započtení a srážkách z příjmu zaměstnance s Bc. et Bc. Miloslavem Plockem. 
 


