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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
Zápis č.: 19 
Dne: 4. září 2015 
 
RM bere na vědomí: 
kontrolu plnění usnesení platných k 4. 9. 2015. 
 
19/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na dodání PD na akci „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY FASÁDY ROBERTOVY VILY, 
ŽIDLOCHOVICE“ takto: 
1. pořadí – OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 664 00 Brno (č.j. 
OIMH/13995/2015) 
2. pořadí – Arch.Design s r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno (č.j. OIMH/13912/2015) 
3. pořadí – RadaArchitekti s.r.o., Moravské nám. 13, 602 00 Brno (č.j. OIMH/13940/2015) 
 
19/3.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na dodání PD na akci „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY FASÁDY ROBERTOVY VILY, 
ŽIDLOCHOVICE“ s uchazečem, který se umístil jako první v pořadí. 
V případě, že tento uchazeč neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4, zákona 
č. 137/2006 Sb. ZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil 
v pořadí jako druhý. 
 
19/3.2.1 RM doporučuje: 
ZM přijmout bezúplatně pozemek p. č. KN 1687 o výměře 171 m2 v k. ú. Židlochovice od xxxxxxxxxxx s tím, 
že náklady na převod majetku uhradí město Židlochovice. Jedná se o pozemek vedený jako trvalý travní 
porost směrem k rozhledně. 
 
RM bere na vědomí: 
informace ke studii řešení přístavby Domu s pečovatelskou službou. 
 
19/3.4.1 RM souhlasí: 
s přípravou projektů s enviromentální tématikou do V. výzvy OPŽP.  
 
19/4.1.1 RM rozhodla: 
prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 na Coufalíkově nám. 256 uzavřenou s xxx do 30. 9. 2015. 
 
19/4.2.1 RM rozhodla: 
zveřejnit záměr prodeje parcely p. č. KN 711/87 v k. ú Židlochovice o výměře 217 m2. 
 
19/4.3.2 RM odkládá: 
projednání bodu 19/4.3 - Žádost o prodej pozemku na Komenského ulici do příští RM. 
 
19/6.1.1 RM schvaluje: 
navrženou minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice dle přiložené tabulky a garantuje 
spolufinancování služeb za občany Židlochovic v souladu s aktuálně platnými „Pravidly řízení o přiznání 
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“.  
 
19/6.2.1 RM, v souvislosti s výběrem dodavatele služeb zakázky Úklid MěÚ Židlochovice, budova nám. Míru 
152, rozhodla: 
v souladu s doporučením hodnotící komise vybrat jako vítězného dodavatele STOPRO servis s.r.o. 
 
19/6.2.2 RM pověřuje: 
starostu města uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem STOPRO servis s.r.o. na dobu neurčitou. 
 
19/6.3.1 RM odvolává: 
předsedu technické komise Ing. Vladimíra Hlaváče.  
 
19/6.3.2 RM jmenuje: 
předsedu technické komise Ing. Dominika Adlera. 



Město Židlochovice 
 

2

 
19/6.3.3 RM jmenuje: 
člena komise technické Ing. Vladimíra Hlaváče. 
 
RM vykonala: 
pochůzku po městě s návštěvou sýpky. 
 


