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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 36 

Dne: 10. června 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 10. 6. 2016. 

 
36/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

36/2.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na dodání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Účelová 

komunikace k Robertově vile“  firmě Viapont s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno dle podané nabídky. 

 
36/2.1.2 RM rozhodla: 

ukončit poptávku vybraným uchazečům na výběr dodavatele PD na akce „Parkoviště na sídl. Družba“ a 
poptávku opakovat jako otevřenou s uveřejněním na webových stránkách města. 

 

36/2.2.1 RM rozhodla: 
zažádat o stavební povolení na akci „Záchrana opěrné stěny na par.č.16“ a současně vypsat výběrové řízení 

na dodavatele statického zajištění stěny dle předané projektové dokumentace. Jedná se o opěrnou zeď ve 
dvoře za objekty města Komenského č. p. 79 a 80. 

 
36/2.2.2 RM ukládá: 

zapracovat návrh řešení opěrných stěn v ul. Komenského kolem komunikací do projektové dokumentace 

rekonstrukce uličního prostoru ulice Komenského. 
  

36/2.3.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky na vyhodnocení projektové dokumentace na akci „PŘESTAVBA KNIHOVNY 

NA MŠ V ŽIDLOCHOVICÍCH – III. ETAPA“ takto: 

1.pořadí – STAMA, s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav (KT_OP/9945/2016) 
2.pořadí – 1.vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 46 Modřice (KT_OP/9901/2016) 

3.pořadí – DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno (KT_OP/9944/2016) 
4.pořadí – BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno (KT_OP/9915/2016) 

5.pořadí – AKZ STAVBY spol. s r.o., Tikovická 23, 664 44 Ořechov (KT_OP/9914/2016) 

 
36/2.3.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „PŘESTAVBA KNIHOVNY NA MŠ V ŽIDLOCHOVICÍCH – III. ETAPA“ 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, nebo odstoupí od 
uzavření smlouvy, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 

36/3.1.1 RM schvaluje: 
návrh na zahájení výběru dodavatele „DODÁNÍ NÁDOB PRO SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU VE MĚSTĚ 

ŽIDLOCHOVICE – II. ETAPA“. 
 

36/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA“ s uchazečem, dle 
vyhodnocení poptávky. 

 
36/3.3.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „ROZŠÍŘENÍ SD A STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB, ŽIDLOCHOVICE“. 
 

36/3.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na provedení výměny osvětlovacích těles v tělocvičně ZŠ Tyršova s firmou M. Hlaváček, 
s.r.o., Masarykova 402, 691 64 Nosislav, a to v souladu s nabídkou. 

 
RM bere na vědomí:  

objednávku projektové dokumentace opravy lávky přes řeku Svratku u firmy PIS Pechal s.r.o. 
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36/3.6.1 RM souhlasí: 

s rozsahem nutných víceprací při rekonstrukci podlahy hasičské zbrojnice dle důvodové zprávy ve výši 
167 801,- Kč vč. DPH.  

 
36/3.6.2 RM rozhodla: 

o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na provedení víceprací  s provádějící firmou AKZ Stavby spol. s r.o., 

Tikovická 576/23, 664 44 se zachováním původního termínu dokončení stavby 20. 6. 2016. 
 

36/3.7.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo přijmout od xxx, jako dar do svého vlastnictví podíl ½ pozemků zapsaných v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2429, dle KN p. č. 2500/1, 2500/2, a 2501. Jedná se o 

pozemky na Výhoně. 
 

RM bere na vědomí: 
zprávu o opravě komunikací částí ulic Masarykova a Alšova. 

 
36/3.8.1 RM ukládá: 

doplnit cenovou nabídku ul. Masarykovy. 

 
36/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., 

se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní 

soustavy – přeložka plynovodní soustavy – přístavba hasičské zbrojnice.  
Plynovodní přípojka povede přes pozemky města Židlochovice a to konkrétně přes: p.č. 436/1, 488/1, 531/1, 

515/2, 510/2 a 509/1, které jsou zapsané na LV č. 1 pro k.ú. Židlochovice.  
VB spočívá v: 

 právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, 

 právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. 
VB se zřizuje na dobu neurčitou. VB se zřizuje za úplatu na základě „Ceníku úhrad za zřízení věcných břemen 

na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice“. Skutečný rozsah a cena věcného břemene bude 

stanovena geometrický plánem po ukončení stavby. Geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy. 
 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti.  

 

36/4.2.1 RM rozhodla: 
Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, a.s. 

F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – 
Židlochovice, výměna SV,SD,SR, přes pozemky p.č. KN 893/1, 741, 762, 1400, 1401/1, 1403 v k.ú. 

Židlochovice zapsané na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 

nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. Cena a délka přípojek budou upřesněny po vyhotovení 
geometrického plánu. Předpokládaná cena cca 7.400,- Kč bez DPH.  

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

36/4.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 
smlouvu o zřízení služebnosti.   

Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení a zařízení. 
Služebnost zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení a zařízení úpravy za účelem 

jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

VB se zřizuje za úplatu na základě „Ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví 
města Židlochovice“. Skutečný rozsah a cena věcného břemene bude stanovena geometrickým plánem po 

ukončení stavby. Geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy. 
Služebnost se bude zřizovat na pozemku ve vlastnictví města Židlochovice: parc. č. 715/3 k.ú. Židlochovice.  
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Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  

 
36/4.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o výpůjčce s Lukášem Haluškou, IČ: 051 33 653, Bezručova 921, 667 01 Židlochovice na 
část parcely pod buňkou na p. č. KN 1480/14 o výměře 15 m2, v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, a venkovního 

baru u budovy o výměře 30 m2 za účelem provozování hostinské činnosti na koupališti města Židlochovice. 

Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou a to od 24. 6. 2016 do 22. 7. 2016. 
 

36/4.4.2 RM schvaluje: 
Provozní řád koupaliště města Židlochovice. 

 

36/4.4.3 RM schvaluje: 
Návštěvní řád koupaliště města Židlochovice. 

 
36/4.4.4 RM rozhodla: 

stanovit cenu vstupného na koupaliště Židlochovice: 
Celodenní vstupné:   Děti   3 -15 let                                        30 Kč 

                       Senioři (63+)                                         30 Kč 

                       ZTP (bez doprovodu)                            30 Kč 
                       Děti do 3 let                                         zdarma                 

                      Ostatní                                                    60 Kč  
Vstupné po 17 hodině -   jednotné                                 20 Kč        

 

36/5.1.1 RM schvaluje: 
pro potřebu krizového štábu a městské policie nákup radiostanic vč. technologie od firmy DCom, spol. s r.o., 

Brno, protože je přímým dodavatelem s největšími zkušenostmi v oblasti dodávek a správy 
telekomunikačních technologií pro potřeby JSDH a MP. 

 
RM bere na vědomí: 

podání žádosti z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MAP ORP Židlochovice“. 

 
36/5.3.1 RM schvaluje: 

přijetí dotace z Jihomoravského kraje z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC v Jihomoravském kraji v roce 
2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

36/5.4.1 RM rozhodla: 
vyloučit uchazeče OPPORTUNITY, spol. s r.o. z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

 
36/5.4.2 RM rozhodla: 

v rámci výběrového řízení na akci „VOZIDLO PRO MĚSTSKOU POLICII, ŽIDLOCHOVICE“ vybrat nabídku 

uchazeče AUTO POKORNÝ s.r.o., Okružní 25a, 638 00 Brno. 
 

36/5.4.3 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „VOZIDLO PRO MĚSTSKOU POLICII, ŽIDLOCHOVICE“ s uchazečem AUTO POKORNÝ 

s.r.o., Okružní 25a, 638 00 Brno. 
 

36/5.5.1 RM doporučuje: 

ZM přijetí rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu r. 2016. 
 

36/5.6.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu r. 2016. 

 

36/5.7.1 RM rozhodla: 
poskytnout odměnu ředitelce ZŠ Židlochovice, p.o. a ředitelce MŠ Židlochovice, p.o.  

dle přílohy. 
  

36/5.8.1 RM schvaluje: 
hospodaření KTS  za r. 2015. 
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36/5.9.1 RM schvaluje: 

závěrečné účty za r. 2015 a účetní závěrky za r. 2015 svazků obcí: 

-  DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
-  DSO Region Židlochovicko 

 
36/5.10.1 RM schvaluje: 

nové znění a aktualizaci Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací s účinností ke dni 20. 06. 2016 

(kdy bude tento Sazebník vyvěšen na webové stránky města Židlochovice). 
 

36/5.11.1 RM schvaluje: 
návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních 

činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“ 
 

36/5.11.2 RM pověřuje: 
starostu města ing. Jana Vitulu k podpisu Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního 

programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům 
města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“ 

 

36/6.1.1 RM schvaluje: 
„Vnitřní pravidla poskytování pečovatelské služby“. 

 
36/6.2.1 RM schvaluje: 

deklaraci potřebnosti službám uvedeným v příloze: „Tabulce sítě sociálních služeb pro rok 2017 v ORP 

Židlochovice“. 
 

36/6.3.1 RM schvaluje: 
pořádání letního festivalu Meruňkobraní a uvolnění finančních prostředků města. 

 
36/6.4.1 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „Prevence kriminality 

ve městě Židlochovice“. 
 

36/6.5.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na pojištění majetku města  ŽIDLOCHOVICE takto: 

1. Kooperativa,  pojišťovna a.s 

2. ČSOB pojišťovna a.s. 
3. DIRECT pojišťovna, a.s 

 
36/6.5.2 RM ukládá: 
uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s. na dobu tří let a vypovědět pojistnou smlouvu s 

pojišťovnou ČSOB a.s. 
 

36/6.6.1 RM doporučuje: 
ZM schválit změnu Statutu MFRB města Židlochovice, a to v bodě výše úroků, jejichž výši stanovuje na 3% 

ročně. 
 

RM bere na vědomí: 

zprávu o počtu nepřijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017. 
  

36/6.8.1 RM rozhodla: 
svolat jednání Zastupitelstva města Židlochovice na den 4. 7. 2016 v 18:00. Hlavní bod jednání zastupitelstva 

bude projednání a schválení územního plánu města Židlochovice. 

 
RM vykonala: 

pochůzku k tarasům na ul. Komenského. 
 

36/8.1 RM rozhodla:  
o přidělení peněžního daru zastupitelům města Židlochovice – dle přílohy. 
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36/8.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr pronájmu pozemku za bytovým domem čp. 234 v Židlochovicích, ul. Zámecká 

 
36/8.3 RM rozhodla: 

pozvat do RM 37 dne 24. 6. 2016 předsedu Mediální komise Doc. Mgr. Petra Francána. 
 


