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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 53 

Dne: 7. dubna 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 7. 4. 2017. 

 
53/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

53/2.1.1 RM rozhodla: 
uhradit xx příslušnou částku jako zmařenou investici dle smlouvy č. 155/12 uzavřené dne 26. 9. 2012. Platba 

bude provedena při zahájení stavby přestupního terminálu IDS.  

 
53/2.1.2 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo koupit od xxx,  do svého vlastnictví části pozemků p. č. 647/14 o výměře cca 398 m2 a p. 
č. 648/13 o výměře cca 15 m2, pozemky jsou  zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice 

na LV č. 1763, přesnou výměru určí geometrický plán při realizaci stavby, za stanovenou konečnou kupní 

cenu 1 800,- Kč/m2. 
Do doby  provedení stavby bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Jedná se o pozemky potřebné pro výstavbu přestupního terminálu IDS  
 

53/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. 983/1 o výměře 7428 m2, ostatní 

plocha, silnice, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice. 

Jedná se o pozemek pod ulicí Brněnskou. 
 

53/3.2.2 RM odkládá: 
projednání bodu 53/3.2 Zpráva o správě veřejného osvětlení 2016 do příští RM. 

 

53/3.3.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „KOMUNÁLNÍ STROJ A NÁSTAVBY PRO ÚDRŽBU, ŽIDLOCHOVICE“ takto: 

1. pořadí – CIME – M, s.r.o., Střelecká 1138, 691 42 Valtice 
2. pořadí – Nilfisk s.r.o., Do Čertous 1/2658, 193 00 Praha 9 

3. pořadí – SYNPRO, s.r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice 

 
53/3.3.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „KOMUNÁLNÍ STROJ A NÁSTAVBY PRO ÚDRŽBU, 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. 

 
53/3.4.1 RM rozhodla: 

objednat opravu brouzdaliště u firmy SPOLSTAV v.o.s, Ondráčkova 41, 628 00 Brno.              
 

53/4.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena pro stavbu „Budova denního stacionáře a 
sociálního bydlení na ul. Palackého v Židlochovicích“ s firmou JAMBOR s.r.o., Měnín 580, 664 57. Věcné 

břemeno bude spočívat v povinnosti firmy Jambor, jako souseda stavby, strpět na svém pozemku požárně 
nebezpečný prostor v maximální šíři 210 cm od hranice pozemku a délce cca 25 m (přesná výměra bude 

určena geometrickým plánem po výstavbě) na dobu neurčitou za úplatu 10 000,- Kč vč. DPH.  
 

53/5.1.1 RM schvaluje: 

zvýšení úhrad za úkony pečovatelské služby s platností od 1. 6. 2017 dle přílohy. 
 

53/5.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice dle 

přílohy. 
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53/5.3.1 RM souhlasí: 

s objednáním doplňkových prvků sanitárního zařízení v budově přístavby školy Tyršova 611 dle  projektu 
interiéru u  3V+H, s.r.o. dle přílohy.  

 
53/5.4.1 RM doporučuje: 

ZM  přijetí rozpočtového opatření č. 4  rozpočtu  r. 2017. 

 
53/6.1.1 RM souhlasí: 

se zřízením pracovní pozice – úředník Sociálního odboru (terénní pracovník). 
 

RM bere na vědomí: 

zprávu o připravenosti projektů města. 
 

53/6.3.1 RM schvaluje: 
„Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“ pro rok 2017.  

 
RM bere na vědomí: 

prezentaci návrhu přístavby přírodovědných učeben ZŠ Ing. arch. Pavla Jury.  

 


