
Město Židlochovice 

 
1 

RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 35 

Dne: 20. května 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 20. 5. 2016. 

 
35/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

35/3.1.1 RM schvaluje: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY 

CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ, k.ú. ŽIDLOCHOVICE - V ROCE 2016“. 

 
35/3.2.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce podlahy garáže zásahových vozidel“ takto: 
1. AKZ Stavby spol. s r.o., Polní 18, 664 44 Ořechov, IČ 26253372, cena 418 796,- Kč vč. DPH 

2. Stama s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav, IČ 46346201,  cena 506 650,- Kč vč. DPH 

3. Malachta s.r.o., Přísnotice 308, IČ 26925851,  cena 538 490,- Kč vč. DPH 
4. Stavby RUFA s.r.o., 691 63 Velké Němčice čp. 597, IČ 29313449, cena 563 689,- Kč vč. DPH 

 
35/3.2.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „Rekonstrukce podlahy garáže zásahových vozidel“ 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. 
 

35/4.1.1 RM rozhodla: 
že v sezoně 2016 bude provozovat koupaliště ve Vojkovicích město Židlochovice.  

 

35/4.1.2 RM ukládá: 
zapracovat předpokládané náklady na koupaliště do rozpočtu města. 

 
35/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2016. 

 
35/5.2.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 036488/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na vybavení požární technikou a 
věcnými prostředky na úseku civilní ochrany a obrany obyvatelstva. 

     
35/5.2.2 RM  rozhodla: 

pověřit starostu města podpisem smlouvy. 

 
35/5.3.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 036487/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rekonstrukci zásahového 
požárního vozidla, nákup věcných prostředků a požární techniky. 

     

35/5.3.2 RM  rozhodla: 
pověřit starostu města podpisem smlouvy. 

 
35/5.4.2 RM odkládá: 

projednání bodu č. 35/5.4 Zakoupení radiostanic pro Krizový štáb a MP Města Židlochovice do příští RM. 
 

35/6.4.2 RM souhlasí: 

se zřízením 1 pracovní pozice – referent OIMH k 1. 8. 2016. 
 

35/6.5.1 RM souhlasí: 
s uzavřením provozu mateřské školy v termínu od čtvrtka 18. 8. 2016 do středy 31. 8. 2016, tj. 10 

pracovních dnů.  
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RM bere na vědomí: 

informace Mgr. Petra Pernici, advokáta kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. k výzvě a 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba“. 

 
35/8.1 RM rozhodla: 

o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba II“. 

 
35/8.2 RM rozhodla: 

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba III“. 
 

RM bere na vědomí: 

navezení zeminy do prostoru budoucí zelené plochy u zámecké zdi  a zadání zpracování Územní studie sídelní 
zeleně města Židlochovice. 

 
35/8.3 RM doporučuje: 

ZM přidělit úvěr  MFRB  žadatelům dle přílohy. 
 

35/8.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na schodišti před kostelem Povýšení sv. Kříže, 
kulturní památky č. ÚSKP – 46617/1129 s restaurátorem Františkem Pavúčkem, Nejdek 51. 

 
35/8.5 RM rozhodla: 

na základě upřesněných výměr a technologie provádění a na základě nových nabídek uzavřít smlouvu na 

opravu povrchu vozovky v ul. Legionářská s firmou AKZ Stavby spol. s r.o., Tikovická 23,  Ořechov  dle 
předložené nabídky v částce 98 982,- Kč bez DPH (119 768,- Kč vč. DPH).  

 


