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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 27 

Dne: 15. ledna 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 15. 1. 2016. 

 
27/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

27/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „DENNÍ STACIONÁŘ A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ŽIDLOCHOVICE“. 

 

27/2.2.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na vyhotovení projektové dokumentace na akci „BD KOMENSKÉHO 52 A 

OBJEKT ZÁMECKÁ 236, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 
1. pořadí – Ing. arch. Tomáš Jenček, Schodová 12, 602 00 Brno (KT_OP/22419/2015) 

2. pořadí – INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno (KT_OP/22198/2015) 

3. pořadí – OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno (KT_OP/22459/2015) 
4. pořadí – Arch. Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno (KT_OP/22485/2015) 

 
27/2.2.2 RM ukládá:  

uzavřít smlouvu na akci „BD KOMENSKÉHO 52 A OBJEKT ZÁMECKÁ 236, 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.  
 

27/2.3.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na dodání projektové dokumentace pro územní řízení „Židlochovice - 

přestupní terminál IDS “ s firmou SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, uzavřené dne 25. 6. 

2015, ve smyslu posunu termínu dokončení 15. 4. 2016. 
 

27/2.4.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na dodavatele studie řešení areálu požární stanice v Židlochovicích: 

1. pořadí - Ing. Arch. Pavel Jura, Dlouhé hony 976/28, 621 00 Brno  

2. pořadí - Atelier dwg s.r.o., Pekařská 13, Brno 602 00  
3. pořadí - Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno  

4. pořadí - OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno  
5. pořadí - INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  

 
27/2.4.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na dodání studie řešení areálu požární stanice. 

 
RM bere na vědomí: 

zprávu Základní školy Židlochovice Tyršova 611 zaslané dne 6. 1. 2016 k technickým problémům. 
 

27/3.1.1 RM rozhodla: 

předložit nabídky na zpracování PD pro výměnu osvětlení v školní tělocvičně ZŠ ul. Tyršové 611 
v Židlochovicích.  

 
27/3.1.2 RM rozhodla: 

výměnu osvětlení zařadit do seznamu priorit města. 
 

27/3.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele akce „Generální oprava vozidla Multicar M 25“. 
 

27/3.3.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele akce „ Přípojka splaškové kanalizace pro areál HZS“. 
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27/3.4.1 RM rozhodla: 

odložit projednání bodu 27/3.4 - Lávka přes Farský potok do příští RM. 

 
27/3.5.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „KLIMATIZACE MěÚ NÁDRAŽNÍ 750, ŽIDLOCHOVICE“  
 

27/3.6.1 RM schvaluje: 

vzor Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem a souhlasí 
s uzavíráním těchto smluv s podnikajícími osobami, které mají provozovnu na území města Židlochovice. 

 
27/4.1.1 RM  rozhodla: 

propachtovat část pozemku p. č. KN 644 o výměře 404 m2 v k. ú. Židlochovice xxxxxxxxx za stanovenou 

nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. 808,- Kč/rok, na dobu určitou a to od 1. 1. 2016 do 30.9.2016. 
Jedná se o část pozemku v areálu Robertovy vily. 

 
27/4.2.1 RM rozhodla: 

zveřejnit záměr prodeje parcely p. č. PK 4438/99 v k. ú Židlochovice o výměře 30 m2. 
 

27/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy NN s provozovatelem distribuční soustavy E.ON 
Distribuce, a.s. zastoupenou společností E.ON česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 

České Budějovice. Důvodem přeložky je výstavba přístavby k ZŠ Tyršova a výstavba parkovacích míst.  
 

27/5.1.1 RM schvaluje: 

ZŠ Tyršova 611, p. o.,  převod  částky  70 000,- Kč  z fondu investic na nákup centrální tiskárny. 
 

27/5.2.1 RM bere na vědomí: 
finanční  analýzu ředitelky školy, analýza  prokázala, že bylo ve finančních možnostech školy otevřít 3 třídy 1. 

ročníku ve školním roce 2015/2016.    
 

27/5.2.2 RM doporučuje: 

ředitelce mateřské školy snížit objem finančních prostředků za zajištění mzdové a účetní agendy se ZŠ 
Židlochovice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
RM bere na vědomí: 

potřebu provedení opravy kotle v ZŠ ul. Komenského 182 s cenou cca. 25.000,- Kč.   

 
RM se seznámila: 

s návrhem koncepční studie lokality plochy u zámku Ing. arch. Pavla Jury. 
 

RM projednala: 

návrh na poskytnutí odměny ředitelce ZŠ Židlochovice. 
 

27/8.1 RM rozhodla: 
neudělit odměnu ředitelce ZŠ Židlochovice, Tyršova 611. 

 


