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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 45 

Dne: 25. listopadu 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 25. 11. 2016. 

 
45/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

45/2.1.1 RM rozhodla: 
zadat zpracování studie – návrhu stavby „Přístavba Základní školy a rekonstrukce jídelny v Židlochovicích 

firmě Ing. arch. Pavel Jura, cena 83 000,- Kč bez DPH. 

 
45/2.2.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběrového řízení Denní stacionář a sociální bydlení, ul. Palackého, Židlochovice (2.) 
 

45/2.3.2 RM rozhodla: 

odložit projednání bodu 45/2.3 - Zadání projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele – 
Předzámecký park Židlochovice do příští RM. 

 
45/2.4.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „PD – PRODLOUŽENÍ ŘADU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ROBERTOVA VILA“ takto: 
1. pořadí – Vodohospodářský ateliér spol. s r.o., Růženec 54, 644 00 Brno 

2. pořadí – AQUACON, a.s., Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany 

 
45/2.4.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „PD – PRODLOUŽENÍ ŘADU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ROBERTOVA VILA“ 
s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí. 

V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3, zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu 
s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 
45/2.5.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 k SoD s firmou Switelsky stavební s.r.o. na opravu havarijních stavů komunikací a 

zpevněných ploch v ulici Coufalíkovo náměstí a v areálu MŠ na ulici Brněnská dle předložené nabídky.  
 

45/3.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „ROZŠÍŘENÍ SD A STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB, ŽIDLOCHOVICE“: 

Část A – Ocelový přístřešek - SD 
1. pořadí – Pavel Hamerník, Malinovského 377, 667 01 Židlochovice  

2. pořadí – Kros - stav, a.s., Körnerova 7, 656 90 Brno  

Část B – Stanoviště sběrných nádob 
1. pořadí – Pavel Hamerník, Malinovského 377, 667 01 Židlochovice  

2. pořadí – Kros - stav, a.s., Körnerova 7, 656 90 Brno  
 

45/3.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvy na část A – Ocelový přístřešek – SD i na část B – Stanoviště sběrných nádob projektu 
„ROZŠÍŘENÍ SD A STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB, ŽIDLOCHOVICE““ s účastníkem, který se umístil jako 

první v pořadí. 
V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3, zákona 

č. 134/2016 Sb., ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se 
umístil v pořadí jako druhý.  

 

45/4.1.1 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 - 
kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně na parc. č. 409/5, přes pozemek p. č. KN 397/2 v k. ú. 

Židlochovice zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na 
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nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 10 m. Cena a délka přípojky bude upřesněna po 

vyhotovení geometrického plánu. 

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

 
45/4.2.1 RM doporučuje: 

ZM směnit níže uvedené pozemky  za účelem narovnání vlastnických vztahů, zejména zajištění vlastnictví 

pozemku pod částí chodníku na ulici Brněnské:  
 Směnit  pozemek p. č. KN 979/7 o výměře 18 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za  pozemek p. č. 

982/31 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Židlochovice, který mají ve společném jmění manželé Miroslav a 

Milada Kšicovi, trvalý pobyt Brněnská 127, 667 01 Židlochovice. Směna bude provedena dle 
geometrického plánu č. 1755-41/2016.   

 Směnit pozemek p. č. KN 979/8 o výměře 19 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za  pozemek p. č. 

982/30 o výměře 17 m2 vše v k. ú. Židlochovice, který má v podílovém vlastnictví z ½  Josef  Lízal, 

trvalý pobyt  Brněnská 125, 667 01 Židlochovice z druhé poloviny  mají ve společném jmění manželé 
Josef  Lízal a Hana Lízalová, trvalý pobyt Brněnská 125, 667 01 Židlochovice. Směna bude 

provedena dle geometrického plánu č. 1755-41/2016.   
 Směnit pozemek p. č. KN 979/9 o výměře 11 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za  pozemek p. č. 

982/29 o výměře 18 m2 vše v k. ú. Židlochovice, který má ve svém vlastnictví Vlastimil Helma, trvalý 

pobyt Brněnská 124, 667 01 Židlochovice. Směna bude provedena dle geometrického plánu č. 1755-
41/2016.   

 

45/5.1.1 RM doporučuje: 
ZM schválit vyhlášku č. 3/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Židlochovice č. 6/2015 (vyhláška 

o místním poplatku za PDO), jíž se stávající příloha č. 1 k uvedené vyhlášce doplní o rozúčtování skutečných 
nákladů města Židlochovice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2017. Výše poplatku a 

stejně tak i zbytek vyhlášky o místním poplatku za PDO zůstávají beze změny.  

 
45/5.2.1 RM  rozhodla: 

poskytnout odměnu ředitelce ZŠ Židlochovice, p. o. a ředitelce MŠ Židlochovice, p. o.  
dle přílohy. 

  
45/5.3.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 17  rozpočtu  r. 2016. 

 
45/5.4.1 RM schvaluje pro JSDH nákup  

 ochranných oděvů u firmy Perspekta s.r.o. Brno, cena 191 078,- Kč 

 2 sad osvětlovacího systému Elspro s příslušenstvím je objednán u firmy MIPESA s.r.o. 

Praha, cena 176 000,- Kč 
 opravy CAS 20 T 815 pořízeného z dotace – cisternová stříkačka – THT Polička, cena 

150 000,- Kč 

 vestavby do přívěsu a velitelského vozidla – firma Fosan Ivančice, cena 150 000,- Kč. 

 

45/5.5.1 RM rozhodla:  
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy č. 035465/16/OVS o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na 

pečovatelskou službu. 
     

45/5.5.2 RM  rozhodla: 
pověřit starostu města podpisem smlouvy. 

 

45/5.6.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu 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 obcí Moutnice a obcí Rajhradice  

 

RM bere na vědomí: 
zprávu o vyhodnocení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“ 
 

45/5.8.1 RM rozhodla: 
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uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 

Židlochovice pro rok 2016“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

1. Diecézní charita Rajhrad 

2. Domov Matky Rosy 

 
45/5.9.1 RM doporučuje: 

ZM schválit rozpočet  pro r. 2017 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schválit  rozpočtový 
výhled pro roky 2017-2020. 

 
45/5.9.2 RM doporučuje: 

ZM schválit   závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1 500 tis. Kč a 150 tis. 

Kč na spolufinancování sociálních služeb.  
FV doporučuje ZM  pověřit  RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních 

akcí. 
 

45/6.1.1 RM souhlasí: 

s umístěním sídla spolku SDH Židlochovice na adrese nám. Míru 759, 667 01 Židlochovice. 
 

45/6.2.1 RM souhlasí: 
s umístěním sídla ŠAK Židlochovice, zapsaný spolek, na adrese Základní škola  Židlochovice, Tyršova 611, 

667 01 Židlochovice. 
 

RM bere na vědomí: 

vzdání se funkce Ing. Karla Suchánka, vedoucího Odboru územního plánování a stavebního úřadu ke dni 30. 
11. 2016. 

 
45/6.3.1 RM ruší: 

Odbor územního plánování a stavební úřad ke dni 30. 11. 2016. 

 
45/6.3.2 RM stanovuje: 

rozdělení pravomocí obecního úřadu tak, že k Odboru životního prostředí přiřazuje výkon pravomocí 
zrušeného Odboru územního plánování a stavebního úřadu a tímto se Odbor životního prostředí 

přejmenovává na Odbor životního prostředí a stavební úřad, s účinnosti od 1. 12. 2016. 

 
45/6.3.3 RM jmenuje: 

ve funkci vedoucího Odboru životního prostředí a stavebního úřadu Ing. Milana Komendu, s účinností od 1. 
12. 2016. 

 
45/6.4.1 RM doporučuje: 

ZM, aby přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o regulaci provozování hazardních her na území města 

Židlochovice.  
 

45/6.5.1 RM rozhodla: 
zadat zpracování žádosti o dotaci na projekt Komunitní centrum v Židlochovicích firmě BeePartner a.s., nám. 

Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, cena 95 000,- Kč bez DPH.  

 
45/8.1 RM ukládá: 

zajistit evidenci všech pozemků, které nejsou ve vlastnictví města: 
 které jsou  v majetku státu, u kterých by bylo možné požádat o bezúplatný převod na město a 

doposud tak nebylo učiněno. 

 
45/8.2 RM ukládá: 

zajistit evidenci všech pozemků, které nejsou ve vlastnictví města: 

 které jsou pod místními komunikacemi. 

 
45/8.3 RM ukládá: 

zajistit evidenci všech pozemků, které nejsou ve vlastnictví města: 
 které jsou pod účelovými komunikacemi. 
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45/8.4 RM ukládá: 

zajistit evidenci všech pozemků, které nejsou ve vlastnictví města: 

 které jsou pod veřejným prostranstvím nebo v jiném zájmu města. 

 


