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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 46 

Dne: 9. prosince 2016 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 9. 12. 2016. 

 
46/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

46/2.1.1 RM ruší: 
usnesení č. 45/2.2 Návrh na zahájení VŘ DENNÍ STACIONÁŘ A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ul. Palackého, 

ŽIDLOCHOVICE (2.)  

 
46/2.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace stavby „Denní stacionář a sociální bydlení, ul. 
Palackého, Židlochovice“ s ArchiBIM studio s.r.o., Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ 

05489491. 

 
46/2.2.1 RM rozhodla: 

zadat zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby „Předzámecký 
park v Židlochovicích“ firmě Ing. arch Pavel Jura, cena 157 000,- Kč bez DPH. 

 
46/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 ke SoD na projektovou dokumentaci  pro územní a stavební řízení stavby „Účelová 

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

46/4.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem 

v Praze, odd. B, vložka 20623, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností Vegacom, 
a.s., se sídlem Praha 4 Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a 

opravy podzemního komunikačního optického kabelu. Jedná se o akci 11010-059396 
RVDSL1616_M_B_ZIDL1777_OK, na pozemcích p.č. KN 940/1 a p.č. KN 981/1 na rohu ulice Dvořákovi a 

Brněnské v Židlochovicích, zapsaných na LV č.1 ve vlastnictví města Židlochovic, za jednorázovou úplatu dle 

ceníku města Židlochovice za úhradu věcných břemen. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  
Skutečná poloha služebnosti bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu vyhotoveném po ukončení 

akce.  
 

46/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít  dodatek ke smlouvě 021/2016 uzavřené dne 11.2.2016 o přeložce distribuční soustavy s firmou E.ON 
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 257 33 591ve smyslu posunutí termínu 

realizace nejpozději do 17 měsíců od podpisu smlouvy. Jedná se o  zajištění podmínek pro  stavbu 
„Autobusové zastávky na silnici II/425 u sídliště Družba“.  

 

46/5.1.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 18  rozpočtu  r. 2016. 

 
46/5.2.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 19  rozpočtu  r. 2016. 
 

46/6.1.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Smlouvy o zajištění školení strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou policií 
Brno na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 
46/6.2.1 RM rozhodla: 
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uzavřít s Jihomoravským krajem Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. 040058/16/OKH na akci „REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH“. 

 
RM vykonala: 

pochůzku na ulici Masarykova. 
 

RM bere na vědomí: 

informace o průběhu přípravy projektových záměrů.  
  

46/8.1 RM rozhodla: 
odpovědět na dopis Společenství vlastníků s navrženým možným postupem realizovatelných změn. 

 

46/8.2 RM rozhodla: 
zrušit výběrové řízení „Židlochovice, přestupní terminál IDS – nekolejová část, část A a B – projektová 

dokumentace“, a to z důvodu jediné nabídky na část A a žádné nabídky na část B a ukládá vypsat výběrové 
řízení opakovaně.  

 
RM bere na vědomí: 

informace z vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH, ŽIDLOCHOVICE“. 

 


