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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 56 

Dne: 29. května 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 29. 5. 2017. 

 
56/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

56/2.1.1 RM rozhodla: 
o pořadí hodnocených a posouzených nabídek na akci „ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru“ takto: 

 

Část A - ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru IT technikou a interaktivními tabulemi 
1. pořadí – C SYSTÉM CZ a.s., Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno 

2. pořadí – Mgr. František Vlasák, DISTR služby škole, Na Jámě 82, 692 01 Mikulov 
3. pořadí – ENGEL s.r.o., Mikšíkova 1129/44, 615 00 Brno 

 

Část B - ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru nábytkem, mobiliářem a ostatním 
1. pořadí – ALEX Fémbútor KFT, Zsámbek 2072, Magyar u. 21 – 23 

2. pořadí – Mgr. František Vlasák, DISTR služby škole, Na Jámě 82, 692 01 Mikulov 
3. pořadí – QUERSUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 01 Zlín 

 
56/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na: 

část A – „ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru IT technikou a interaktivními tabulemi“ s účastníkem 
zadávacího řízení, 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. 

část B – „ZŠ Tyršova – přístavba, vybavení interiéru nábytkem, mobiliářem a ostatním“ s účastníkem 
zadávacího řízení, 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. 

 
RM bere na vědomí: 

Výroční zprávu veřejného osvětlení 2016.  
 

56/3.1.1 RM souhlasí: 
s návrhem prací plánované údržby veřejného osvětlení v roce 2017. 

 

56/3.2.1 RM souhlasí: 
s provedením dalších prací na opravě brouzdaliště  firmou SPOLSTAV v.o.s, Ondráčkova 41, 628 00 Brno.  

Jedná se o provedení nosné konstrukce s izolací pod plánovanou výměnou obkladu dle podkladové zprávy.     
 

56/3.3.1 RM schvaluje: 

uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „UDRŽOVÁNÍ 
CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE - V ROCE 2017“. 

 
56/4.1.1 RM  rozhodla: 

propachtovat pozemek p. č. 1754/16 o výměře 2 467 m2 a ½ pozemku p. č. 1754/2 o výměře 6 262 m2 vše 
v k. ú. Židlochovice Moravské zahrádce s.r.o., se sídlem Bohdalice 306, Bohdalice-Pavlovice, PSČ: 68341, IČ: 

05967660 za stanovenou cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. 11 196,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 

měsíců. 
Jedná se o pozemky na Výhoně ve starém meruňkovém sadu. 

 
56/4.2.1 RM rozhodla: 
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pronajmout části pozemku p. č. 719/1 výměře 15 m2 v k. ú. Židlochovice xxxxxxxxxxx, okres Brno-venkov za 

stanovenou nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. 30,- Kč/rok, na dobu neurčitou. 

 
56/4.3.1 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 a provozování zařízení distribuční soustavy - 

kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně na parc. č. 409/5, přes pozemek p. č. KN 397/2, 399/4 a 

399/5 v k. ú. Židlochovice zapsaném na LV č. 1 za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných 
břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Židlochovice pro délku cca 10 m. Cena a délka přípojky bude 

upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
56/4.4.1 RM rozhodla: 

zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126, Židlochovice, Fotbalovému klubu Židlochovice.  
Smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. 

 
56/4.5.1 RM doporučuje: 

ZM prodat část pozemku p. č. 505/2, dle GP 1811-439/2016 se jedná o pozemek s novým označením p. č. 

505/3 o výměře 23 m2 v k. ú. Židlochovice, zapsán na LV č. 1 pro k. ú. a obec Židlochovice společnosti E.ON 
Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, v zastoupení firmy E.ON 

Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem  290,- Kč/m2 bez DPH.  

Jedná se o pozemek v areálu hasičské zbrojnice určený pro výstavbu nové distribuční trafostanice.  

 
56/4.6.1 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo prodat část pozemku p. č. 1017/1 o výměře cca 16 m2 a část pozemku p. č. 1018/1 o 
výměře cca 12 m2  v k. ú. Židlochovice, které jsou zapsány na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice vlastníkům 

nemovitosti bytového domu na náměstí Míru 155, zapsaných na LV 1641 pro k.ú. Židlochovice, za  kupní 
cenu 300,- Kč/m2 vč. DPH. Přesná výměra pozemků bude stanovena oddělujícím geometrickým plánem. 

Jedná se o prodej cca 20-ti centimetrů po obvodu domu za účelem provedení  zateplení BD. 

 
56/5.1.1 RM schvaluje: 

přijetí dotace z Jihomoravského kraje z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC v Jihomoravském kraji v roce 
2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

56/5.2.1 RM schvaluje: 
vyplacení záloh z ceny díla autorům připravované historické monografie o dějinách města.  

 
56/5.3.1 RM souhlasí: 

s úhradou nákladů z rozpočtu města na pronájem prostor v Masarykově kulturním domě pro potřeby 

Základní školy Židlochovice v roce 2017 ve výši 45.000,- Kč  a v roce 2018 ve výši 120.000,- Kč. 
 

56/5.4.1 RM doporučuje: 
ZM uzavřít s Českou  spořitelnou  a.s. úvěrovou smlouvu s úvěrovým rámcem 260 000 000,- Kč, s úrokovým 

zatížením 1M Pribor + 0,17% p.a. (0,37%) ročně bez ručení nemovitostí, účelově určená k refinancování 
současných úvěrů a financování  investičních akcí r. 2017-2019 (příl. 1 a 2) 

 

1. Splatnost úvěru na refinancování současných úvěrů ve výši 10 553 837,- Kč do 30. 12. 2020. 
 

2. Splatnost úvěru na financování investičních akcí  do 30. 12. 2022. 
 

  - povinné splátky z obdržených dotací 

  - mimořádné splátky z rozpočtu 
  - pravidelné splátky od 31. 3. 2019 do 30. 12. 2022, celkový objem 40 mil. Kč. 

 
RM bere na vědomí: 

dopis Společenství vlastníků Cukrovarská 791, Židlochovice. 
 


