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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 23 

Dne: 6. listopadu 2015 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 10. 2015. 

 
23/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

23/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na zpracování architektonické studie a navazující dokumentace pro územní řízení pro řešení 

prostoru okolí radnice Masarykova 100 s projektantem Ing. Arch. Pavlem Jurou dle nabídky.   

 
23/2.2.1 RM v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby „ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA“ 

jmenuje: 
komisi pro otevírání obálek ve složení:  

 

Členové komise pro otevírání obálek: 
1. Ing. Jaroslav Halamíček  email: halamicek@dea.cz 

2. Ing. Petr Chocholáč  email: hortis@hortis.net 
3. Mgr. Tomáš Šenkyřík  email: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz 

 
Náhradníci za člena komise pro otevírání obálek: 

1.  Ing. Andrea Seidlová  email:seidlova@dea.cz 

2.  Ing. Vladimír Hlaváč  email: hlavac@itself.cz 
3.  Bc. Lenka Brázdová  email: lenka.brazdova@zidlochovice.cz 

  
 

23/2.2.2 RM v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby „ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA“ 

jmenuje: 
komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

 
Členové hodnotící komise: 

1. Ing. Jaroslav Halamíček  email: halamicek@dea.cz 

2. Ing. Vladimír Hlaváč  email: hlavac@itself.cz 
3. Ing. Zbyněk Jakubec  email: zbynek.jakubec@gmail.com 

4. Ing. Miroslav Bílek    email: miroslav.bilek@archdesign.cz 
5.        Jaroslav Goš   email: jaroslav.gos@zidlochovice.cz 

 
Náhradníci za člena hodnotící komise: 

1.  Ing. Andrea Seidlová  email:seidlova@dea.cz 

2.  Mgr. Tomáš Šenkyřík  email: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz 
3. Ing. Zdeňka Koutná   email: zdenka.koutna@zidlochovice.cz 

 4.  Igor Sedlák   email: igor.sedlak@archdesign.cz 
5.  Ing. Jana Richterová  email: jana.richterova@zidlochovice.cz 

 

23/3.1.2 RM ukládá: 
předložit RM zprávu s vyhodnocení všech dosud provedených průzkumů na křižovatce II/416 x II/425 (u 

lanového mostu).  
 

23/3.2.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2015-

2018“ takto: 

1. pořadí – Zednictví František Švaříček, Brněnská 633, 667 01 Židlochovice (OPRD/18571/2015). 
 

23/3.2.2 RM ukládá:  
uzavřít smlouvu na akci „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2015-2018“ 

s uchazečem, který se umístil jako první v pořadí. 
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22/3.3.2 RM ukládá: 

projednat materiál 23/3.3 - Oprava lávky přes řeku Svratku v technické komisi. 
 

23/3.4.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „ROTAČNÍ KARTOTÉKA – MěÚ ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

1. pořadí – ORGATEC, spol. s r.o., K Rybníku 610/2, 621 00 Brno (OPRD/18247/2015) 

2. pořadí – MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Spodní 327/5, 748 01 Hlučín (OPRD/18295/2015) 
3. pořadí – KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň (OPRD/18054/2015) 

4. pořadí – BEG BOHEMIA, spol. s r.o., Ledárenská 386/25, 620 00 Brno (OPRD/18360/2015) 
 

23/3.4.2 RM ukládá:  

uzavřít smlouvu na akci „ROTAČNÍ KARTOTÉKA - MěÚ 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. v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil 
v pořadí jako druhý.  

 
23/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s Jihomoravským 

krajem, IČ: 70 88 83 37 se sídlem Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno, v povinnosti strpět zřízení, provoz, 
údržbu, opravy a odstranění vzdušného vedení NN na pozemku p.č. 560/1 zapsaném na LV č. 1401 pro obec 

a k.ú. Židlochovice za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování VB na nemovitém majetku 
Jihomoravského kraje, schváleno Radou Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, č. usnesení 3051/13/R 40. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

23/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s firmou Vodovody a kanalizace Židlochovicko, se 

sídlem Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice, IČ: 49 45 88 41  na zřízení,  provozování, údržbu a opravy 
inženýrské sítě, která vede přes pozemky p.č. KN 710, 711/2 a 711/41 v k.ú. Židlochovice zapsaných na LV 

č.1, které jsou ve vlastnictví města Židlochovice. Služebnost bude zřízena bezúplatně. 

 
23/4.3.2 RM odkládá: 

projednání bodu 23/4.3 - Překládka kabelu O2  do příští RM. 
 

23/4.4.1 RM doporučuje: 

ZM zrušit rozhodnutí ZM 31/11.1 ZM dne 1.10.2014 směnit pozemek p.č. 531/3 o výměře 99 m2 zapsaný na 
LV č. 1 za  pozemek p.č. 531/5, o výměře 102 m2, zapsaný na LV č. 1603, vše v k.ú. Židlochovice, s firmou U 

Sedláčků s.r.o., Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlochovice IČO: 290 61 202, která je zastoupena 
jednatelem Sedláčkem Davidem, který je vlastníkem  restaurace na Žerotínově nábřeží na pozemku p.č. 

531/3 v k.ú. Židlochovice.  

 
23/4.5.1 RM doporučuje: 

ZM zrušit Zásady bytové politiky města Židlochovice ze dne 26. 4. 2004. 
 

23/4.5.2 RM doporučuje: 
ZM přijmout nové Zásady bytové politiky města Židlochovice. 

 

23/4.6.1 RM rozhodla: 
uzavřít   smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - 
kabelového vedení NN, smyčky NN k RD na parc. 387/1, přes pozemek p.č. KN 397/1 v k.ú. Židlochovice 

zapsaném na LV č.1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 

vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 10 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna  po vyhotovení 
geometrického plánu. 

Jedná se o přípojku elektriky k domu na ulici Havlíčkova. 

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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23/4.7.1 RM schvaluje: 

dodatek k pojistné smlouvě s ČSOB, a.s. č. 8059552510, připojištění 2 radarů. 

 
23/5.1.1 RM schvaluje: 

příspěvek 6 800,- Kč za děti ze Židlochovic navštěvující MŠ Hrušovany. 
 

23/5.2.1 RM ukládá: 

ředitelce základní školy  přepracovat předloženou  finanční analýzu mzdových  prostředků čerpaných ze 
státního rozpočtu školy dle již zaslaného zadání do 13.11.2015, včetně doplnění na jaké konkrétní účely jsou 

využity mzdové finanční  prostředky hrazené zřizovatelem města. 
 

23/5.3.3 RM odkládá: 

projednání bodu - 23/5.3 Rozpočet roku 2016 a rozpočtový výhled do příští RM. 
 

23/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM schválit  rozpočtové opatření č. 15  rozpočtu  r. 2015. 

 
23/5.5.1 RM rozhodla: 

poskytnout odměnu voleným funkcionářům formou daru ve výši uvedené v příloze. 

 
23/5.6.3 RM neschvaluje 

zvýšení nájemného v bytech města dle předloženého návrhu. 
 

23/5.7.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 033169/15/OKH o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení 
akceschopnosti JSDH obce na rok 2015. 

     
23/5.7.2 RM rozhodla: 

pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
 

23/5.8.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 033168/15/OKH o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení 
akceschopnosti JSDH obce na rok 2015. 

     
23/5.8.2 RM rozhodla: 

pověřit starostu města podpisem smlouvy. 

 
23/5.9.1 RM neschvaluje: 

příspěvek Charitě Litoměřice na Domov svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. 
 

23/5.10.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 033696/15/OKH o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení 
akceschopnosti JSDH obce na rok 2015. 

     
23/5.10.2RM rozhodla: 

pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
 

23/5.11.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na pojištění aut – povinné ručení – v majetku města  ŽIDLOCHOVICE  takto: 
1. Česká pojišťovna a.s. 

2. Kooperativa,  pojišťovna a.s 
 

23/5.11.2 RM rozhodla: 

o vypovězení pojistné smlouvy s Kooperativou a.s. 
 
23/5.11.3 RM ukládá: 
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s.  
  
23/6.1.1 RM souhlasí: 
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se zřízením 1 pracovní pozice – samostatný odborný referent odboru sociálních věcí – pracovník sociálně-

právní ochrany dětí k datu 01.01.2016. 

 
23/6.2.1 RM souhlasí: 

s organizační změnou – vytvoření „Odboru informatiky“, vypsáním výběrového řízení na vedoucího tohoto 
odboru. 

 

23/6.3.1 RM schvaluje: 
bezúplatné užívání tělocvičny základní školy Tyršova 611 Školním atletickým klubem. 

 
23/6.4.1 RM doporučuje: 

ZM přijmout Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 4/2015, o místních poplatcích na území města 

Židlochovice. 
 

23/6.5.1 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 5/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Židlochovice. 

 

23/6.6.1 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 6/2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
v Židlochovicích. 

 

23/6.7.1 RM rozhodla: 
zrušit členství v Mediální komisi paní Yvonne Konečné. 

 
23/6.8.1 RM ukládá: 

předložit ZM obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností ve městě v navrženém 
znění. 

 

23/6.9.1 RM ukládá: 
předložit ZM obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 

materiálů ve městě. 
 

23/6.10.1 RM schvaluje: 

rozšíření činnosti Kulturní komise o činnost letopisecké komise, která posuzuje zpracování kroniky města za 
dané období. 

 
23/6.10.2 RM schvaluje: 

předložený statut Kulturní komise. 

 
RM bere na vědomí: 

přerušení provozu MŠ Židlochovice v období vánočních prázdnin na 4 dny, a to pondělí 28.12, úterý 29.12, 
středu 30.12 a čtvrtek 31. 12. 2015. 

 


