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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 38 

Dne: 22. července 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 22. 7. 2016. 

 
38/1.1 RM rozhodla: 

posunout termín plnění usnesení dle textu. 
 

38.2.1.2 RM odkládá: 
projednání bodu 38/2.1 - Schválení Návrhu na zahájení výběru dodavatele ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY NA 

PAR. Č. 16 do příští RM. 

 
38/2.2.1 RM rozhodla: 

schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Židlochovice při výběru 
zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 

pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce „Židlochovice, cyklostezka podél řeky od lávky po ulici 

Brněnskou“ a přímo vyzvat jednoho uchazeče k podání nabídky.  
 

38/2.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s Vysokým učením technickým v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ 00216305, na 

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 
pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce „Židlochovice, cyklostezka podél řeky od lávky po ulici 

Brněnskou“. 

 
38/2.3.1 RM rozhodla: 

schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Židlochovice při výběru 
zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 

pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce „Židlochovice, parkovací plochy a chodník Zámecká“ a přímo 

vyzvat jednoho uchazeče k podání nabídky.  
 

38/2.3.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s Vysokým učením technickým v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ 00216305, na 

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 

pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce „Židlochovice, parkovací plochy a chodník Zámecká“. 
 

38/2.4.1 RM bere na vědomí: 
zprávu o průběhu přípravy podkladů k registraci akce Přístavba požární zbrojnice SDH Židlochovice. 

 
38/2.4.2 RM rozhodla: 

schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Židlochovice při výběru 

zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele akce „Přístavba požární 
zbrojnice SDH Židlochovice“ a přímo vyzvat jednoho uchazeče k podání nabídky.  

 
38/2.4.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 12, 619 99 Brno, IČ 

27661334, na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele akce „Přístavba 
požární zbrojnice SDH Židlochovice“. 

 
38/2.5.1 RM rozhodla: 

schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Židlochovice při výběru 
zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele akce „Stanoviště sběrných 

nádob v obci Židlochovice“ a přímo vyzvat jednoho uchazeče k podání nabídky.  

 
38/2.5.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností Pam Arch s.r.o., Vránova 3/1241, 621 00 Brno, IČ 26289491, na 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele akce „akce „Stanoviště 

sběrných nádob v obci Židlochovice“. 
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38/3.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na dodání odpadních nádob na akci „DODÁNÍ NÁDOB PRO SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU 
VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – II. ETAPA“ takto: 

1. pořadí – MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 
(KT_OP/12752/2016) 

2. pořadí – Kricner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha (č.j. KT_OP/12673/2016) 

3. pořadí – ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín (KT_OP/12751/2016) 
4. pořadí – Komunální technika s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem (KT_OP/12675/2016) 

5. pořadí – SSI Schäfer s.r.o., Přeštínská 1415, 153 00 Praha 5 - Radotín (KT_OP/12674/2016) 
 

38/3.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na dodání odpadních nádob na akci „DODÁNÍ NÁDOB PRO SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU 
VE MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE – II. 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. ZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil 

v pořadí jako druhý. 
 

38/3.2.1 RM rozhodla: 

realizovat akci: „Přechod pro chodce na ul. Nádražní“ dle nabídky od firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o., 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.  

 
38/3.3.1 RM rozhodla: 

pořídit  regulační plán dle nově schváleného územního plánu Židlochovice: 

RP 1 (ploch bydlení vč. komunikace mezi nábřežím a ulicí Komenského) a 
RP 4 (Regulační plán plochy smíšené Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor). 

Zpracování regulačních plánů zadat Ing. arch. Jenčkové dle předložené nabídky. 
 

38/4.1.1 RM ukládá: 
projednat žádost o koupi části pozemku před RD č. p. 137 v komisi  technické. 

Jedná se o část pozemku za domem č. p. 137. 

 
38/4.2.1 RM  rozhodla: 

pozemek p. č. KN 648/1 nepronajímat. 
Jedná se o část pozemku za domem č. p. 234. 

 

38/4.3.1 RM rozhodla: 
vyhlásit záměr směny pozemků dle přiložené situace na geometrickém plánu za účelem vlastnického 

vypořádání. 
 

38/4.3.2 RM ukládá: 

jednat s vlastníky pozemků o navržené směně.     
 
38/4.4.1 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 - kabel 
NN, skříň NN, uzemnění stavby  „Židlochovice, přel. k NN, Město-ZŠ“ , přes pozemky p. č. KN 708, 692, 

695/1, 693/1, 693/2 v k. ú. Židlochovice zapsané na LV č. 1 za jednorázovou úplatu 4 000,- Kč.  

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

Jedná se o přeložku vyvolanou přístavbou školy. 
 

38/5.1.1 RM  schvaluje: 

úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 450,- Kč měsíčně pro školní rok 2016/2017. 
 

38/5.2.1 RM schvaluje: 
individuální dotaci pro Židlochovický dětský sbor Skřivánek, a to ve výši 45.000,- Kč. 

 
38/5.3.1 RM rozhodla: 
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schválit 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“ s obcemi Ledce, Měnín, Sobotovice a městysem 
Medlovem.  

 
38/6.1.1 RM souhlasí: 

se zřízením 1 pracovní pozice – technický pracovník (údržbář) města Židlochovice se zařazením pod OIMH od 

1. 8. 2016. 
 

38/6.2.1 RM souhlasí: 
s provedením organizační změny – zařazení 1 pracovní pozice (právník) pod kancelář tajemníka s termínem 

faktického nástupu nově vybraného pracovníka. 

 
38/6.3.1 RM povoluje: 

výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4, a to pořádání akce „Copa de Židle“ s hudební produkcí dne 23. 7. 
2016 s konáním do 24. 7. 2016 do 2:00 hod. 

 
38/6.4.1 RM souhlasí: 

s umístěním sídla Pěvecký spolek DSŽ na adrese Město Židlochovice, Nádražní 232, 667 01 Židlochovice. 

 
RM bere na vědomí: 

informaci Doc. Mgr. Petra Francána k fungování mediální komise. 
 

38/8.1 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr prodeje pozemků p. č. KN 2780/15, části p. č. KN 2780/16 a části p. č. KN 2780/17 a 
komunikací na těchto pozemcích. 

Jedná se o konec komunikace na ulici Topolová. 


