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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 64 

Dne: 6. října 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 6. 10. 2017. 

 
64/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

64/2.1.1 RM rozhodla: 
o uzavření smlouvy na zajištění výběrového řízení Modernizace a doplnění podpůrných elektronických 

procesů pro potřeby ORP Židlochovice s firmou AJL, s.r.o., Markova 1965/6; 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 

26933179.  
 

64/2.1.2 RM schvaluje: 
návrh na zahájení výběrového řízení Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro potřeby 

ORP Židlochovice. 

 
64/2.2.1 RM schvaluje: 

zadávací dokumentaci a návrh na zahájení výběrového řízení „Židlochovice – Přestupní terminál IDS, 
nekolejová část“ 

 
64/2.4.1 RM rozhodla: 

jednat s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o., Černovické nábřeží 501/7a, Brno  618 00 o protinávrhu města 

Židlochovice ohledně výše slevy z ceny díla ve výši 450 tis. Kč bez DPH po odsouhlasení konečné částky 
víceprací.   

 
64/2.5.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 80/2017 s dodavatelem stavby „ Rekonstrukce a výstavba 

komunikací pro pěší ve městě Židlochovice“  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 ve smyslu 
snížení ceny díla dle podkladové zprávy.  

 
64/2.6.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č. 175/2017 uzavřené s firmou PROMED Brno spol. s r.o., Žitná 19, 621 00 

Brno  na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení stavby KOMUNITNÍ CENTRUM, 
ŽIDLOCHOVICE ve smyslu posunu termínu dokončení prací na 30. 11. 2017 z důvodu požadavku na doplnění 

projektu o chlazení a doplnění sond. 
 

64/3.1.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na akci „PD TENDR – KOTELNA OBJEKTU NÁM. MÍRU Č. P. 148, ŽIDLOCHOVICE“ s panem 

Ing. Zdeňkem Zámečníkem, se sídlem Družstevní č. p. 2, 693 01 Hustopeče. 

 
64/4.1.1 RM ruší: 

usnesení č. 61/8.2 ze dne 11. 8. 2017 a souhlasí s připojením stavby na pozemku p. č. 580/1 na místní 
komunikaci na p. č. 572/1 (kolem Adosy) jako vlastník této komunikace a povoluje žadateli xx, provést na 

vlastní náklady opravu místní komunikace – asfaltem zapravení prohlubní od křižovatky ul. Nádražní po 

zamýšlený sjezd.  
 

64/4.2.1 RM rozhodla:  
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 v domě č. p. 15, Strejcův sbor v Židlochovicích s xx. Smlouvu 

uzavřít na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“ na 40,- Kč/m2/měs. 

 

64/4.2.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 112/10  na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 98, Legionářská   v Židlochovicích, 

která byla uzavřena s xx ke dni 2. 8. 2010, a to dohodou ke dni 31. 10. 2017. 
 

64/4.2.3 RM rozhodla: 
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uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 15, Strejcův sbor v Židlochovicích s xx. Smlouvu 

uzavřít na dobu určitou od 1. 11.  2017 do 31. 10. 2018. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 

stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“ na 40,- Kč/m2/měs. 
 

64/4.2.4 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 0155/2017  na pronájem místnosti č. 1 v domě č. p. 98, Legionářská   

v Židlochovicích, která byla uzavřena s xx  dne 19. 6. 2017, a to dohodou ke dni 31. 10. 2017. 

 
64/5.1.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Dětský sbor Židlochovice z. s. dle přílohy na činnost souboru. 
 

64/5.2.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na pojištění majetku města  ŽIDLOCHOVICE  takto: 
1. ČSOB pojišťovna a.s. 

2. Allianz  pojišťovna a.s 
3. ČPP, a.s 

 
64/5.2.2 RM ukládá: 

prodloužit pojistnou smlouvu s pojišťovnou ČSOB a.s. 

 
64/5.3.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Římskokatolickou farnost Židlochovice, dle přílohy, na nákup trampolín 
pro děti na farní zahradu.  

 


