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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 29 

Dne: 12. února 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 2. 2016. 

 
29/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

29/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na zajištění poradenské a organizační podpory (zpracování studie proveditelnosti, zpracování 

žádosti o dotaci a ostatní poradenské služby) při zpracování žádosti o dotaci na akci „Přestupní terminál IDS 

Židlochovice “ s firmou BeePartner a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, dle cenové nabídky. 
 

29/3.1.1 RM doporučuje 
ZM přijmout usnesení „ZM projednalo a vydává dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. VIII Územního plánu města Židlochovice jako opatření 

obecné povahy č. j. 1/2016“. 
 

29/3.2.1 RM schvaluje: 
podání žádosti o dotaci z programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016“. 
 

29/3.3.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „GENERÁLNÍ OPRAVA VOZIDLA MULTICAR M25“ takto: 
1. pořadí – Milan Marcišák, 1083/7, Výhon 635 00 Brno - Bystrc (KT_OP/2526/2016) 

2. pořadí – MINAM servis a.s., Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice (KT_OP/2408/2016) 
3. pořadí – CIME – M, s.r.o., Střelecká 1138, 691 42 Valtice (KT_OP/2132/2016) 

 

29/3.3.2 RM ukládá:  
uzavřít smlouvu na akci „GENERÁLNÍ OPRAVA VOZIDLA MULTICAR M25“ 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.  

 
29/3.4.1 RM rozhodla: 

o zahájení přípravy k realizaci parkovacích míst za objektem  č. p. 52 v ulici Komenského dle var. I.  
 

29/3.5.1 RM rozhodla:  
pořídit následující přídavné zařízení pro zimní údržbu: sypač písku na stroj STIGA PARK PRO 16, a to 

v celkové hodnotě do 40.000,- Kč vč. DPH. 

 
29/4.1.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 21 v DPS Masarykova 115, Židlochovice   s xxxx  dohodou ke 
dni 29. 2. 2016. 

 

29/4.2.1 RM  rozhodla:  
pronajmout nebytové prostory v  č. p. 52, ul. Komenského v Židlochovicích. Nájemní smlouvu uzavřít 

s panem xxxx. Nájem je ve výši 300,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou dva měsíce. 

 
29/5.1.1 RM doporučuje: 

ZM Židlochovice vyhlásit dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2016.“ 

 
29/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM  přijetí rozpočtového opatření č. 1  rozpočtu  r. 2016. 
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29/5.3.1 RM schvaluje: 

„Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“. 
 

29/6.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu č. 29/6.1 - Návrh na schválení postupu k zapsání objektů sousedících s Národním domem 

v Židlochovicích do Ústředního seznamu kulturních památek ČR do příští RM. 

 
29/6.2.1 RM odvolává: 

z pracovního  štábu povodňové  komise města Židlochovice Povolného Miroslava a Ing. Hanu Halounovou. 
 

29/6.2.2 RM jmenuje: 

do pracovního  štábu povodňové  komise města Židlochovice JUDr. Libora Schönwäldera a Vladimíra Hanka. 
 

29/6.3.1 RM schvaluje: 
Metodický pokyn města Židlochovice pro zadávání veřejných zakázek. 

 
29/6.3.2 RM doporučuje: 

ZM ke schválení Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 
RM bere na vědomí: 

zprávu o ZŠ Židlochovice. 
 


