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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 10 
Dne: 10. dubna 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 10.4.2015. 
 
10/1.1 RM ruší: 
úkol č. 1/3.1.2, kdy uložila uzavřít smlouvu o provedení projektové dokumentace na akci „BD Komenského 
52, Židlochovice – stavební úpravy 2.NP“ s uchazečem, který se umístil na prvním místě. 
   
10/1.2 RM rozhodla: 
posunout termíny u úkolu č. 2/3.2 na 30.6.2015 a u úkolu č. 8/3.5.1 na 30.4.2015 a úkolů 8/3.6.1 a 8/3.7.1 
na 24.4.2015. 
 
10/3.1.1 RM rozhodla: 
zaslat připomínku k návrhu ZUR JMK: 
V opatření POP03 - Opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava požadujeme upravit v grafické části 
hranici poldru v jižní části k.ú. Židlochovice v souladu s provedenou protipovodňovou ochranou města 
Židlochovice a vyhlášeným záplavovým územím řeky Svratky. Navržené opatření POP03 zasahuje v jižní části 
k.ú. Židlochovice mimo vyhlášené záplavové území Svratky do významného rozvojového území města. V jižní 
části Židlochovic protipovodňová ochrana kopíruje hranice katastru a navrhované opatření  musí toto 
respektovat. 
 
10/3.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit návrh změny ochranného pásma nemovité kulturní památky zámku v Židlochovicích. 
 
10/3.3.1 RM doporučuje: 
ZM projednat a schválit „Druhou úpravu zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice“ dle přílohy. 
 
10/4.1.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xxxxxxxxxxxxbyt č. 24 v Domě s pečovatelskou službou od 1.5.2015 na dobu jednoho roku 
s možností automatického prodlužování. 
 
10/4.2.1 RM rozhodla: 
vyhlásit záměr na úpravu nájmů částí pozemku p. č. 638 v areálu Robertovy vily podle přílohy. 
 
10/4.3.1 RM doporučuje: 
ZM  přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p.č. 2727/4 o výměře 2704 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k.ú. Židlochovice.  
Jedná se o část staré komunikace směrem na Nosislav – za ulicí Komenského. 
 
10/4.4.1 RM doporučuje: 
ZM prodat bytovou jednotku č. 358/4 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, postaveném na 
pozemku p.č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve výši 8376/68241,  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 20 ve výši 
8376/68241, zapsané na LV č. 2175 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice xxxxxxxxxxxxx za cenu 1.505.000,- 
Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto 
rozhodnutí  je platné do 31.7.2015. 
 
10/4.4.2 RM doporučuje: 
ZM schválit uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 358/4 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. 
v Židlochovicích, postaveném na pozemku p.č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, na příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu č.p. 358 a pozemku p.č. 20, 
vše v k.ú. Židlochovice, mezi městem Židlochovice a peněžním ústavem poskytujícím úvěr, a to v souvislosti 
s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění úvěru poskytnutého bankou na zaplacení kupní ceny. 
 
10/5.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu na nákup auta Dacia Duster s firmou Auto Centrum Jih 2000, a.s. Brno. 
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10/5.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu na nákup auta Š Octavia s firmou Agrotec a.s. Hustopeče. 
 
10/5.3.1 RM rozhodla: 
o výjimce ze „Směrnic pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Židlochovice“ pro nákup 
měřícího radaru rychlosti z důvodu kompatibility se stávajícím stacionárním měřícím zařízením. 
 
10/5.3.2 RM rozhodla: 
zakoupit radarový měřič rychlosti od firmy Ramet a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice. 
 
10/6.1.1 RM schvaluje: 
nové schéma Zpravodaje s vloženým barevným listem, který bude sloužit trvale pro inzerci a kulturní přehled 
akcí ve městě.  Účinnost rozhodnutí od  10.4.2015. 
 
10/6.2.1 RM povoluje: 
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Čarodějnické vítání jara“ dne 30.4. 2015 
s konáním do 24:00 hod. 
 
10/6.3.1 RM v souvislosti s výběrovým řízením na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC 
ORP Židlochovice schvaluje: 
zadávací dokumentaci k výběrovému řízení projektu, část B. 
 
10/6.3.2 RM v souvislosti s výběrovým řízením na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC 
ORP Židlochovice, část B, pověřuje: 
starostu města podpisem Zadávací dokumentace k výběrovému řízení projektu. 
 
10/6.3.3 RM v souvislosti s výběrovým řízením na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC 
ORP Židlochovice, část B, pověřuje: 
starostu města, prostřednictvím společnosti EUNICE CONSULTING a.s., zajistit zahájení výběrového řízení 
projektu. 
 
10/6.3.4 RM v souvislosti s výběrovým řízením na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC 
ORP Židlochovice, část B, pověřuje: 
starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, kteří nesplní základní kvalifikační kritéria nebo 
jejich nabídka bude posouzena hodnotící komisí jako nepřípustná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10/6.3.5 RM v souvislosti s výběrovým řízením na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC 
ORP Židlochovice, část B, ukládá: 
starostovi města, prostřednictvím společnosti EUNICE CONSULTING a.s., zajistit rozeslání Rozhodnutí o 
vyloučení všem dotčeným uchazečům. 
 
10/8.1 RM ukládá: 
zvážit přípravu koncepce areálu Robertovy vily parkovou úpravou.  
 
 
 


