
Město Židlochovice 

 
1 

RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 33 

Dne: 22. dubna 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 4. 2016. 

 
33/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

33/2.1.1 RM zrušuje: 
usnesení č. 31/2.1.2. 

 

33/2.1.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na akci „DENNÍ STACIONÁŘ A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ŽIDLOCHOVICE“ s uchazečem, který se 

umístil jako třetí v pořadí (G & G Building s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky) z důvodu 
odstoupení uchazeče, který se umístil jako 1. v pořadí a z důvodu neposkytnutí součinnosti uchazeče, který 

se umístil jako 2. v pořadí. 

 
33/2.2.1 RM schvaluje: 

podání žádosti o dotaci do OPŽP na akci „ZATEPLENÍ ZŠ KOMENSKÉHO 182, ŽIDLOCHOVICE“. 
 

33/2.3.1 RM souhlasí: 
s prodloužením termínu pro odevzdání PD o 4 týdny a s provedením PD komplexního řešení sanace vlhkosti 

zdiva u obou objektů. 

 
33/2.3.2 RM rozhodla: 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/16 ze dne 2. 2. 2016 na akci „BD KOMENSKÉHO A OBJEKT 
ZÁMECKÁ 236, ŽIDLOCHOVICE“.  

 

33/2.4.1 RM schvaluje: 
uzavřít smlouvu o poskytnutí poradenské a organizační podpory při zpracování žádosti o dotaci na akci 

Podpora bezpečnosti dopravy v Židlochovicích v rámci výzvy č. 18 IROP. 
 

33/2.5.1 RM v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby „MĚSTO ŽIDLOCHOVICE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA II“ jmenuje: 
komisi pro otevírání obálek ve složení:  

1. Ing. Jan Vitula    jan.vitula@zidlochovice.cz 
2. Ing. Petr Chocholáč   hortis@hortis.net 

3. Mgr. Tomáš Šenkyřík   tomas.senkyrik@zidlochovice.cz 
 

Náhradníci:  

1. Ing. Zdeňka Koutná   zdenka.koutna@zidlochovice.cz  
2. Ing. Vladimír Hlaváč   hlavac@itself.cz 

3. Mgr. Ivana Kejřová   ivana.kejrova@zidlochovice.cz 
 

RM v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby „MĚSTO ŽIDLOCHOVICE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, 

PŘÍSTAVBA II“ jmenuje: 
komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

1. Ing. Jan Vitula    jan.vitula@zidlochovice.cz 
2. Ing. Vladimír Hlaváč   hlavac@itself.cz 

3. Ing. Zbyněk Jakubec   zbynek.jakubec@gmail.cz 
4. Ing. Miroslav Bílek   miroslav.bilek@archdesign.cz 

5. Jaroslav Goš    Jaroslav.gos@zidlochovice.cz 

 
Náhradníci: 

1. Mgr. Ivana Kejřová 
2. Mgr. Tomáš Šenkyřík   tomas.senkyrik@zidlochovice.cz 

3. Ing. Zdeňka Koutná   zdenka.koutna@zidlochovice.cz 
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4. Igor Sedlák    igor.sedlak@archdesign.cz 

5. Ing. Jana Richterová   jana.richterova@zidlochovice.cz 

 
33/3.1.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo přijmout od Jana Kosiny, nar. 2. 11. 1949, trvalý pobyt Alšova 586, Židlochovice,  jako dar 
do svého vlastnictví pozemek zapsaný ve zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na LV č. 866, PK p. č. 2720. 

 
33/3.2.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo přijmout od xxxxxxxxxxxx  jako dar do svého vlastnictví pozemky zapsané ve 
zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 652, dle  PK p. č. 2724,  

2725,  2729/1,  2729/3,  2731/1,  2731/4,  2731/5,  4438/72. 

 
33/3.2.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo přijmout od xxxxxxxxxx  jako dar do svého vlastnictví podíl ½ pozemků zapsaných ve 
zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 650, dle PK p. č. 

2731/2, PK 2731/3. 
 

33/4.1.1 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3 v DPS Masarykova 115, Židlochovice   s xxxxxxxxxx,  
dohodou ke dni 30. 4. 2016. 

 
33/4.2.1 RM rozhodla: 

neprodlužovat  nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 1 na ul. Havlíčkova 393  v Židlochovicích xxxxxxxx, která 

tímto skončí ke dni 31. 5. 2016. 
 

33/4.3.1 RM  rozhodla: 
nevyhlásit záměr prodeje pozemků p. č. KN 2731 a p. č . KN 2732 v k. ú. Židlochovice. 

 
33/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN a VN 22 kV 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 přestupního terminálu IDS na 

Nádražní ulici.  
 

33/5.1.1 RM schvaluje: 

vynaložení částky 165 tis. Kč bez DPH na  zpracování Analyticko-technická dokumentace k výzvě č. 40 – 
Specifické informační a komunikační systémy.   

 
33/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM  přijetí rozpočtového opatření č. 5  rozpočtu  r. 2016. 

 
33/5.3.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2016. 
 

33/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM schválit rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice dle 

přílohy. 

 
33/6.1.1 RM rozhodla: 

že pořadatelem Židlochovických hodů 2016 bude organizace TJ Sokol Židlochovice. 
 

33/6.1.2 RM ukládá: 

uzavřít příkazní smlouvu na pořádání Hodů 2016 s organizací TJ Sokol Židlochovice. 
 

33/6.2.1 RM schvaluje: 
zapůjčení nákladního vozidla PRAGA V3S táborové skupině Rendy při SDH Židlochovice pro letní dětský tábor 

s podmínkou doložení souhlasu Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice. 
 

33/6.3.1 RM pověřuje: 
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vedoucí odboru investic a místního hospodářství k podpisu  záměrů města vyhlašovaných podle § 39 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ve znění účinném od 1. 7. 2016.  

 
RM bere na vědomí: 

zprávu o možné koupi nemovitosti pana Matějky.  
 


