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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 52 

Dne: 24. března 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 24. 3. 2017. 

 
52/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

52/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „PD SP – KOMUNITNÍ CENTRUM, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

1. pořadí – Ing. arch. Pavel Jura, Dlouhé Hony 976/28, 621 00 Brno 

2. pořadí – Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 12, 619 00 Brno 
3. pořadí – Ing. arch. Petr Kopečný, Křížová 5, 602 00 Brno 

 
52/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „PD SP – KOMUNITNÍ CENTRUM, 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. 

 
52/2.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na dodání projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „BD Coufalíkovo nám. 256, 

2.NP 2BJ 1+1 a 2+KK“  s Ing. arch. Tomáš Jenčkem, Schodová 16, 602 00 Brno, dle podané nabídky. 
 

52/2.3.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací vedenou pod názvem „VPIC Židlochovice 

přestupní terminál IDS“ 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. 

 
52/3.1.1 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběrového řízení a ukládá vyhlásit výběrové řízení na dodavatele zakázky „Založení části 

biokoridoru RBK 087 – 1 – Výhon – Žleby, IV. etapa“  
 

52/3.1.2 RM schvaluje: 
podání žádost o dotaci do programu MŽP č. 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny na akci 

Založení části biokoridoru RBK 087 – 1 – Výhon – Žleby, IV. etapa. 
 

52/3.2.1 RM  rozhodla: 

požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 o pronájem pozemků v areálu koupaliště v k.ú. Vojkovice. 

 
Nájem se bude sjednávat na pozemcích parc. č.  1480/5, 1480/13, 1480/18, 1480/27, 1480/31 v k. ú. 

Vojkovice u Židlochovic na dobu osmi let. Nájemné bude hrazeno s ohledem na sezonní využívání 

v následujícím rozsahu: 
 na zastavěných pozemcích parc. č. 1480/5, 1480/31 a části parc. č. 1480/13 o výměře 80 m2 (terasa 

a letní bar), bude nájemné hrazeno celoročně. 

 na nezastavěných pozemcích parc. č. 1480/18, 1480/27 a části parc. č. 1480/13 o výměře 634 m2 

bude hrazeno za období od 15.6 do 15.9. příslušného roku. 
 

52/3.3.2 RM ukládá: 
projednat žádost o změnu územního plánu v technické komisi. 
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52/3.4.1 RM rozhodla: 

ukončit dohodou smlouvu č. 209/16 z 5. 9. 2016 uzavřenou s VUT Brno, fakulta stavební na projektovou 

dokumentaci (PD) stavby „ Židlochovice, cyklostezka podél   řeky, od lávky po ulici Brněnskou“ z důvodu 
složitých požadavků dotčených orgánů a vlastníků v době přípravy PD.  

 
52/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 3  rozpočtu  r. 2017. 

 
52/6.1.1 RM schvaluje: 

Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie s obcí Těšany. Text smlouvy je součástí tohoto 
usnesení. 

 

RM bere na vědomí: 
Směrnici o přijímání dětí do Mateřské školy Židlochovice. 

 
52/6.2.1 RM schvaluje: 

termín zápisu do Mateřské školy Židlochovice na školní rok 2017/2018 na dne 10. 5. 2017. 
 

52/6.3.1 RM schvaluje: 

uzavření smlouvy na zajištění supervize tzv. „Třístranný supervizní kontrakt“.  
 

52/6.4.1 RM souhlasí: 
se zřízením  pracovní pozice – úředník Odboru dopravy, odd. řidičských průkazů/referent odd. Správních 

deliktů v dopravě. 

 
52/8.1 RM schvaluje: 

členství města Židlochovice ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků. 
 


