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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 15 
Dne: 19. června 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 19. 6. 2015. 
 
15/1.1 RM rozhodla: 
posunout termín plnění u bodu č. 14/4.3.2 na 30. 6. 2015. 
 
15/3.1.1 RM rozhodla: 
schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Židlochovice při výběru 
zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Přestupní terminál IDS Židlochovice“, a to 
z důvodu provázanosti projektových dokumentací na část kolejové a nekolejové části stavby „Modernizace a 
elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“, a oslovit jednoho uchazeče k podání nabídky, a to 
zpracovatele vybraného společností Správa železniční a dopravní cesty. 
 
15/3.1.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na dodání projektové dokumentace pro územní řízení „Přestupní terminál IDS Židlochovice“ 
s firmou SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno dle cenové nabídky. 
 
15/3.2.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na dodání požadovaného příslušenství k traktoru na akci „DODÁVKA STROJE A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRAKTOR“ takto: 
1. pořadí – CIME – M, s.r.o., K Sílu 1426, 393 01 Pelhřimov (OIMH/10090/2015) 
2. pořadí – CHARVÁT CTS a.s., Okřínek 53, 290 01 Poděbrady (KS/10009/2015) 
3. pořadí – BOHATEC s.r.o., Vážany 25, 680 01 Boskovice (OIMH/10089/2015) 
 
15/3.2.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na dodávku stroje vč. příslušenství s uchazečem, který se umístil na prvním místě. 
 
15/3.3.1 RM rozhodla: 
na základě doporučení hodnotící komise ve výběrovém řízení „Dodávka stacionárních radarových měřičů 
rychlosti vozidel“ vybrat nabídku uchazeče RAMET a.s. 
 
15/3.3.2 RM schvaluje:  
uzavřít kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka stacionárních 
radarových měřičů rychlosti vozidel“ s dodavatelem RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ 
25638891. 
 
15/4.1.1 RM ukládá: 
prověřit možné alternativy financování nájmu ZUŠ Židlochovice. 
 
15/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatky na nájmy a pacht pozemků v areálu Robertovy vily tak, aby bylo možné současné smlouvy 
vypovědět nejpozději k 30. 9. 2016 a dále pozemky pronajímat (propachtovat) s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Důvodem je uvolnění potřebných pozemků pro stavbu terminálu.  
 
15/4.3.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní 
soustavy – plynovodní přípojka k RD Pavla Novotného v Masarykově ulici v Židlochovicích, na pozemku p. č. 
KN 1399/1 v k. ú. Židlochovice, zapsaném na LV č. 1, za jednorázovou úplatu 1 000,-  Kč bez DPH. 
Skutečná poloha plynárenského zařízení bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu.  
 
15/4.4.1 RM rozhodla: 
jednat s TJ Sokol Židlochovice o možnosti pronájmu bytu 3+1 v domě č. p. 256, Coufalíkovo nám., 
Židlochovice, Oldřichu Horáčkovi. 
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15/4.5.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 1324/1, na geom. plánu označena pod parc. č. KN 1324/5 v k. 
ú Židlochovice, v rozsahu 34 m2 dle přiloženého GP.  
 
15/4.6.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 558/1 v k. ú Židlochovice, v rozsahu cca 425 m2 viz příloha, 
s podmínkou vypracování oddělovacího geometrického plánu na náklady žadatele. 
 
15/5.1.1 RM schvaluje: 
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rodinné politiky na 
úrovni obcí“ pro rok 2015. 
 
15/5.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2015. 
 
15/5.3.1 RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 8  rozpočtu  r. 2015. 
 
15/5.4.1 RM schvaluje: 
závěrečné účty za r. 2014 a účetní závěrky za r. 2014 svazků obcí: 

- DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
- DSO Region Židlochovicko 
- DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko 
- DSO Region Cezava 

 
15/6.1.1 RM schvaluje: 

1. zřízení nového samostatného oddělení – a to oddělení Správních deliktů v dopravě, které by řešilo 
veškerou agendu týkající se správních deliktů v dopravě v souvislosti s obecnou odpovědností 
provozovatele; 
 

2. jmenování vedoucí oddělení Správních deliktů v dopravě - Bc. Taťánu Lukšovou; 
 

3. navýšení počtu úředníků zpracovávajících agendu řešení správních deliktů o 1 a vypsání výběrové 
řízení (s  kvalifikací právník); 
 

4. navýšení počtu úředníků zpracovávajících agendu řešení pohledávek a exekucí o 1 a vypsání 
výběrové řízení 
 

5. navýšení počtu referentů finančního odboru o 1  
 

- a to v termínu nejpozději od 1. 10. 2015. 
 
15/6.2.1 RM schvaluje: 
jako pořadatele Židlochovických hodů 2015 v termínu od 11. do 13. září 2015 TJ Sokol Židlochovice. 
 
15/6.3.1 RM povoluje: 
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Meruňkobraní “ dne 18. 7. 2015 s konáním do 
20:00 hod a následnou likvidací do pozdních večerních hodin. 
 
15/6.3.2 RM povoluje: 
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce Meruňkobraní – Poprask na laguně“ v areálu 
Letního kina dne 18. 7. 2015 s konáním do 24:00. 
 
15/6.4.1 RM doporučuje: 
ZM Židlochovice schválit garanci 10 % spolufinancování nově vzniklého Chráněného bydlení Nosislav s tím, 
že provozovatel služby Diakonie ČCE bude dále spolupracovat s obcemi regionu a požadovat 
spolufinancování služby dle původního bydliště klientů a nebude od Města Židlochovice požadovat příspěvky 
na klienty z okolních obcí.  
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RM se seznámila: 
s návrhy na studii lokalit okolí  radnice  společnosti OpenArch – projektování staveb, s.r.o. a Ing. arch. 
Barbory Jenčkové a plochy u zámku a autobusového nádraží Ing. arch. Barbory Jenčkové. 
 
 


