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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 49 

Dne: 3. února 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení k 3. 2. 2017. 

 
49/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

49/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „PD – PROPOJKA II/425 – KOMENSKÉHO, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

1. pořadí – Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň (IČO 037 06 940) 

2. pořadí – AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno (IČO 469 64 371) 
 

49/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „PD – PROPOJKA II/425 – KOMENSKÉHO, 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. 
 

49/2.2.4 RM odkládá: 
projednání bodu 49/2.2 - Komunitní centrum v Židlochovicích – projektová dokumentace pro stavební 

povolení do příští RM. 

 
49/2.3.1 RM doporučuje: 

ZM koupit část pozemku p. č. KN 609/4 zapsaného na LV č. 2141 pro k. ú. Židlochovice o výměře cca 35 m2 
od firmy STOPRO servis s.r.o., se sídlem Lidická 676, 667 01 Židlochovice, IČO: 292 72 971, za stanovenou 

kupní cenu 1000,- Kč/m2. Přesnou výměru stanoví geometrický plán, vytvořený dle projektové dokumentace 

od firmy SUDOP. 
Předmětný pozemek se nachází v Židlochovicích vedle trati poblíž Robertovy vily. 

 
49/3.1.1 RM rozhodla:  

o pořízení nového komunálního stroje pro potřeby údržby zeleně a pěších komunikací města Židlochovice dle 

předloženého materiálu.  
 

49/3.1.2 RM schvaluje:  
Návrh na zahájení výběru dodavatele akce „Pořízení nového komunálního stroje pro údržbu města 

Židlochovice“.  
 

49/3.2.1 RM rozhodla: 

požádat o dotaci na opravu kulturních památek z programu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP“ na restaurování soch sv. Jana Nepomuckého s erbem a sv. Floriána na pozemku p.č. 4  

v k.ú. Židlochovice. 
 

49/3.2.2 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „RESTAUROVÁNÍ SOCH SV. JANA NEPOMUCKÉHO S ERBEM A SV. FLORIÁNA, 
ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

Socha sv. Jana Nepomuckého s erbem: 
1. pořadí – Mgr. Martin Slovák, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou 

2. pořadí – František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice na Moravě 
 

Socha sv. Floriána: 

1. pořadí – Mgr. Martin Slovák, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou 
2. pořadí – František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice na Moravě 

 
49/3.2.3 RM ukládá: 
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uzavřít smlouvu na akci „RESTAUROVÁNÍ SOCH SV. JANA NEPOMUCKÉHO S ERBEM A SV. FLORIÁNA, 

ŽIDLOCHOVICE“ s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí. 

V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3, ZZVZ, ve 
znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý.  

 
49/3.3.1 RM rozhodla: 

požádat o dotaci na opravu kulturních památek z programu „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím ORP“ na restaurování sochy sv. Leonarda a sv. Urbana na pozemku p.č. 4  v k.ú. 
Židlochovice. 

 
49/3.3.2 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „RESTAUROVÁNÍ SOCH PŘED KOSTELEM, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

Socha sv. Leonarda a sv. Urbana: 
1. pořadí – Mgr. Martin Slovák, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou 

2. pořadí – Vlasta Douša, Nemotice 3, 683 34 Nemotice 
 

49/3.3.3 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „RESTAUROVÁNÍ SOCH PŘED KOSTELEM, ŽIDLOCHOVICE“ s účastníkem, který se 

umístil jako první v pořadí. 

V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3, ZZVZ, ve 
znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý.  

 
49/4.1.1 RM rozhodla: 

zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. KN 558/1 v k. ú Židlochovice o výměře cca 1892 m2 viz příloha. 

 
49/4.2.1 RM odkládá: 

projednání bodu - 49/4.2 Prodej pozemků v lokalitě Líchy do příští RM. 
 

49/4.3.1 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 – kabelové vedení VN, 

kabelové vedení NN, podpěrný bod VN, uzemnění na pozemcích p. č. KN 488/1, 505/2,509/1, 511, 531/1 
v k. ú. Židlochovice zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu cca 10 500,- Kč bez DPH. Cena je stanovena 

 dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice. 
Délka přeložky je cca 85 m, bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.  

Jedná se o přípravu ke stavbě: „Přístavba požární zbrojnice SDH – Židlochovice“ 

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

 
49/5.1.1 RM v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje: 

výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 
49/5.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o poskytování hlasových a datových služeb se společností T-Mobile Czech Republic a. s. 
v souladu s nabídkou ze dne 14. 10. 2016 na dobu 1 roku. 

 
49/5.1.3.RM ukládá: 

připravit výběrové řízení na poskytovatele hlasových a datových služeb. 

 
49/6.1.1 RM schvaluje: 

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10. 3. 
2017. 

 

49/6.2.1 RM odkládá: 
projednání bodu 49/6.2 - Přehled průběhu projektů do příští RM. 

 
RM bere na vědomí: 

prezentaci návrhů architektonických studií vybraných lokalit města Ing. arch. Pavla Jury.  
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49/8.1.1 RM bere na vědomí: 

odpověď na dopis Společenství vlastníků Cukrovarská 791 a ukládá Ing. Hlaváčovi zapracovat do odpovědi 

připomínky. 
 


