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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 31 

Dne: 18. března 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 18. 3. 2016. 

 
31/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

31/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na vyhodnocení projektové dokumentace na akci „DENNÍ STACIONÁŘ A 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

1. pořadí – Ing. Martin Jeřábek, Tř. kpt. Jaroše 1949/39b, 602 00 Brno (KT_OP/3926/2016) 
2. pořadí – T Projekt AED s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav (KT_OP/4137/2016) 

3. pořadí – G & G Building s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava (KT_OP/4020/2016) 
4. pořadí – INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno (KT_OP/4003/2016) 

5. pořadí – Ing. Arch. Tomáš Jenček, Schodová 16, 602 00 Brno (KT_OP/4130/2016) 

6. pořadí – Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, 623 00 Brno (KT_OP/3872/2016) 
7. pořadí – Kania, a.s., Špálova 80/9, 616 00 Brno (KT_OP/4004/2016) 

8. pořadí – Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno (KT_OP/4019/2016) 
9. pořadí – OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno (KT_OP/4131/2016) 

10. pořadí – DEA, spol. s r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice (KT_OP/4005/2016) 
 

31/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „DENNÍ STACIONÁŘ A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, 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., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít 
smlouvu s uchazečem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 

31/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „KLIMATIZACE MěÚ NÁDRAŽNÍ 750, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

 
Alternativa A 

1. pořadí – CLIMFIL Brno, s.r.o., Jiráskova 225/21, 602 00 Brno (KT_OP/3295/2016) 

2. pořadí – TZB – Plus s.r.o., Okrouhlo 76, 254 01 Jílové u Prahy (KT_OP/3148/2016) 
3. pořadí – AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o., 1. Máje 223, 742 45 Fulnek (KT_OP//2016) 

4. pořadí – AISECO s.r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno (KT_OP/3387/2016) 
 

Alternativa B 
1. pořadí – TZB – Plus s.r.o., Okrouhlo 76, 254 01 Jílové u Prahy (KT_OP/3148/2016) 

2. pořadí – AIRCON CLIMA CZ, s.r.o., Pekařská 603/12, 155 00 Praha (KT_OP/3261/2016) 

3. pořadí – CLIMFIL Brno, s.r.o., Jiráskova 225/21, 602 00 Brno (KT_OP/3295/2016) 
4. pořadí – AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o., 1. Máje 223, 742 45 Fulnek (KT_OP//2016) 

5. pořadí – AISECO s.r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno (KT_OP/3387/2016) 
6. pořadí – FARAHEIT servis s.r.o., Kaštanová 210/12, 602 00 Brno (č.j. KT_OP/3387/2016). 

 

31/3.1.2 RM rozhodla: 
vybrat k realizaci akce „KLIMATIZACE MěÚ NÁDRAŽNÍ 750, ŽIDLOCHOVICE“ alternativu A - chlazení 

s nízkoenergetickým a ekologickým systémem se zpětným získáváním tepla, umožňující současné chlazení 
místností s tepelnými zátěžemi a vytápění místností neosluněných (dodávka s rekuperací s dodáním BMS 

systému). 
 

31/3.1.3 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „KLIMATIZACE MěÚ NÁDRAŽNÍ 750, 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., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, RM ukládá uzavřít smlouvu 
s uchazečem, který se umístil v pořadí jako druhý. 
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RM bere na vědomí: 

informaci o poptávce na akci „OPĚRNÉ STĚNY – ULICE KOMENSKÉHO, ŽIDLOCHOVICE. 

 
31/4.1.1 RM doporučuje: 

ZM prodat část pozemku p. č. 1324/1 zapsaný na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice, konkrétně na přiloženém GP 
č. 1732-2083/2015 je  pozemek označen pod parcelním číslem KN 1324/7, o výměře 85 m2 v k. ú. 

Židlochovice,  xxxx za stanovenou kupní cenu 1.000,- Kč/m2. 

 
Předmětný pozemek se nachází v horní části ulice Palackého přímo před domem žadatelky. 

 
31/4.2.1 RM rozhodla:  

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu v domě č. p. 273, Strejcův sbor v Židlochovicích s xxx. Smlouvu 

uzavřít na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,, na 40,-Kč m2 rok. 

 
31/4.2.2 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 120/14  na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 98, Legionářská   v Židlochovicích, 
která byla uzavřena s xxx ke dni 31. 5. 2014, a to dohodou ke dni 31. 3. 2016. 

 

31/4.3.1 RM rozhodla: 
neprodlužovat  nájemní smlouvu o nájmu místnosti č. 1 na ul. Nádražní 757  v Židlochovicích xxx, která 

tímto skončí ke dni 31. 5. 2016. 
 

31/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o ubytování k místnosti č. 2 na ul. Nádražní 757  v Židlochovicích s xxx. Smlouvu uzavřít na 
dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Cena za ubytování je stanovena na 4.000,-Kč měsíčně. 

 
31/4.4.2 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu místnosti  č. 121/14  na pronájem obytné místnosti  č. 2 na ul. Nádražní 757 
v Židlochovicích, která byla uzavřena s xxx  dne 13. 6. 2014, a to dohodou ke dni 31. 3. 2016. 

 

31/4.5.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o ubytování k místnosti č. 5 na ul. Nádražní 757  v Židlochovicích s xxx. Smlouvu uzavřít na 

dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Cena za ubytování je stanovena na 4.000,-Kč měsíčně. 
 

31/4.5.2 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu místnosti  č. 47/14  na pronájem obytné místnosti  č. 5 na ul. Nádražní 757 
v Židlochovicích, která byla uzavřena s xxx dne 1. 3. 2014, a to dohodou ke dni 31. 3. 2016. 

 
31/4.6.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o ubytování k místnosti č. 4 na ul. Nádražní 757  v Židlochovicích s xxx. Smlouvu uzavřít na 

dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31 .3. 2017. Cena za ubytování je stanovena na  4.000,- Kč měsíčně. 
 

31/4.6.2 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu o nájmu místnosti  č. 45/14  na pronájem obytné místnosti  č. 4 na ul. Nádražní 757 

v Židlochovicích, která byla uzavřena s xxx  dne 1. 3. 2014, a to dohodou ke dni 31. 3. 2016. 
 

31/5.1.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace ZŠ Židlochovice r. 2015 ve výši 302 145,26 Kč a převod HV ve výši 252 145,26 Kč 
do fondu rezerv  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 50 000,-Kč do fondu odměn. 

 
31/5.1.2 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2015 ve výši  79 333,- Kč do investičního fondu. 

 
31/5.1.3 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro p. o. ZŠ  Židlochovice o 70 657,- Kč s určením na úhradu odpisů r. 2016.  
 

31/5.1.4 RM ukládá. 
zapracovat  změny do rozpočtu. 
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31/5.2.1 RM schvaluje: 

HV příspěvkové organizace MŠ Židlochovice  za r. 2015 ve výši 146 178,95 Kč  a převod HV   do fondu 

rezerv ve výši 100 178,95 Kč  (bude použito pro další rozvoj činnosti školy) a ve výši 46 000,- Kč do fondu 
odměn. 

 
31/5.2.2 RM  schvaluje: 

převedení odpisů r. 2015 ve výši  61 268,- Kč do investičního fondu. 

 
31/5.2.3 RM schvaluje: 

navýšení příspěvku pro p. o. MŠ Židlochovice  o  71 601,- Kč  s určením na úhradu odpisů r. 2016. 
 

31/5.2.4 RM ukládá: 

zapracovat  změnu do rozpočtu. 
 

31/5.3.1 RM doporučuje: 
ZM  přijetí rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu  r. 2016. 

 
31/5.4.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2016. 

 
31/5.5.1 RM schvaluje: 

zřízení pokladny č. 9  pro cizí prostředky odboru sociálního. 
 

31/6.1.1 RM souhlasí: 

s umístěním sídla spolku Židlochovický Otakárek, z. s. na adrese Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 
01 Židlochovice. 

 
31/6.2.1 RM povoluje: 

výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce s hudební produkcí v areálu letního kina dne 
30. dubna 2016 s ukončením do 01:00 hod. 

 

31/6.3.1 RM pověřuje: 
pracovníka odboru investic a místního hospodářství Vladimíra Hanka k podpisu smluv s dodavateli 

technických médií - elektrická energie, zemní plyn, voda a odvod vod kanalizací – a to pro objekty a 
prostory, které město pronajímá. 

 

RM vykonala: 
pochůzku do archivu města. 

 
31/8.1 RM souhlasí: 

s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy č. 142/15 na dodání projektové dokumentace pro územní řízení „Přestupní 

terminál IDS Židlochovice “ s firmou SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno.  
 

31/8.2 RM rozhodla: 
zrušit zadávací řízení při veřejné zakázce „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“, ev. č. ve 

Věstníku veřejných zakázek: 523501. 
 

31/8.3 RM ukládá: 

oznámit zrušení zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
 

31/8.4 RM rozhodla: 
ukončit smluvní vztah se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., vzniklý na základě smlouvy č. 208/15. 

 

31/8.5 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb při realizaci otevřeného řízení na veřejnou zakázku Město 

Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba II. s kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ 283 60125.   

 
31/8.6 RM schvaluje: 

smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 035465/16/OSV. 
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RM bere na vědomí: 

informaci starosty o havarijním stavu kotlů na Havlíčkova 393. 
 

RM bere na vědomí: 
informaci starosty o záměru poptat cenovou nabídku na provizorní opravy ulice Masarykova, a to od cca ulice 

Husova po již provedenou opravu směrem na Blučinu. 

 


