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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 48 

Dne: 20. ledna 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 20. 1. 2017. 

 
48/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

48/1.2 RM rozhodla: 
zrušit usnesení č. 9/4.4.1 a 34/4.1.1. 

 

48/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek v zadávacím řízení „Židlochovice – přestupní terminál IDS, nekolejová část, část A – 

projektová dokumentace (2.) v souladu s hodnocením nabídek takto: 
1. pořadí: Swecco Hydroprojekt a.s., IČ 00282979, Táborská 31, 140 16 Praha 4 

2. pořadí: Sdružení Arch. Design a Linio Plan, IČ 25764314, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

3. pořadí: Společnost pro PD „Židlochovice – přestup. terminál IDS, nekolej. část – část A a B“ , IČ 
44960417, Kounicova 26, 611 36 Brno 

 
48/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem v pořadí dle bodového hodnocení. 
 

48/2.1.3 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek v zadávacím řízení „Židlochovice – přestupní terminál IDS, nekolejová část, část B – 
projektová dokumentace (2.) v souladu s hodnocením nabídek takto: 

1. pořadí: Sdružení Arch. Design a Linio Plan, IČ 25764314, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
2. Společnost pro PD „Židlochovice – přestup. terminál IDS, nekolej. část – část A a B“ , IČ 44960417, 

Kounicova 26, 611 36 Brno 

 
48/2.1.4 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem v pořadí dle bodového hodnocení. 
 

48/3.1.1 RM ukládá: 

- připravit koupaliště města Židlochovice pro provoz v sezoně 2017 
- zajistit rekonstrukci brouzdaliště 

 
48/3.2.1 RM doporučuje: 

ZM směnit část pozemku  par. č. 359/1, zapsaného na LV č. 1 v KN pro obec a k. ú Židlochovice, o výměře 
cca 46 m2, ve vlastnictví města Židlochovice, za pozemek na par. č. 359/2, zapsaného na LV č. 588 v KN pro 

obec a k. ú. Židlochovice,  o výměře 31 m2, jehož součástí je garáž, ve vlastnictví Ing. Petra Koláře, trvalý 

pobyt Malinovského 900, 667 01 Židlochovice.  
 

48/3.2.2 RM souhlasí: 
s vybudováním 3 veřejných parkovacích stání na ulici Masarykova na ul. Masarykova pro novostavbu domu, 

který bude realizován na parcele č. 1030/3. 

 
48/3.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „PD – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA ŽIDLOCHOVICE“ dle vyhodnocení 
poptávky s účastníkem VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno. 

 
48/3.4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „SANACE A OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI, ŽIDLOCHOVICE“ dle vyhodnocení výběrového 

řízení s účastníkem, Ing. Jan Kolář - PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov. 
 

48/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 v domě č. 52 ul. Komenského v Židlochovicích  s Ivanem 

Domesem a Vlastou Domesovou  dohodou ke dni 31. 1. 2017. 
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48/4.2.1 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 distribuční soustavy – kabel VN, na pozemcích 
p. č. KN 1015/22, 1015/26, 1015/23, 1065/2 v k. ú. Židlochovice zapsaných na LV č.1za jednorázovou úplatu 

2 000,- Kč bez DPH. Délka přeložky bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. Jedná se o 

přípravu ke stavbě autobusových zastávek na sídlišti Družba v Židlochovicích. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 

48/5.1.1 RM rozhodla: 

předložit ZM ke schválení dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice.  

 
48/5.2.1 RM doporučuje: 

ZM vyhlásit Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2017. 
 

48/5.3.1 RM schvaluje: 

dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb 
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2017“. 

 
48/5.3.2 RM doporučuje: 

ZM vyhlásit dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2017“. 
 

48/8.1 RM rozhodla: 
vyhlásit záměr prodeje pozemků v k. ú. Židlochovice: 

část pozemku 979/1 – výměra cca 450 m2 (bude upřesněno oddělujícím geometrickým plánem) 
p.č. KN 711/103 – 19 m2 

p.č. KN 711/207 – 903 m2 

p.č. KN 711/101 – 262 m2 
p.č. KN 711/160 – 233 m2 

p.č. KN 711/203 – 2108 m2 
p.č. KN  5004 – 2065 m2    

 


