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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 67 

Dne: 27. listopadu 2017 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 24. 11. 2017. 

 
67/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

67/2.1.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „PŘEDZÁMECKÝ PARK ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“  

 

67/2.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na provedení vrtaných studní (2 ks) na parcele č. 652/1 s firmou HS geo, s.r.o., 

Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČO: 26917785 na základě nabídky č. 1332-2017-PH.  
 

67/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 2/2017 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 nárůstu ceny o projektovou dokumentaci nového chlazení a změně 
rozsahu FVE v celkové částce 59 000,- Kč bez DPH.  

 
67/2.4.1 RM rozhodla: 

vypsat výběrové řízení na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Židlochovice, přestupní 

terminál IDS“. 
 

67/2.5.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.81/2017 uzavřenou dne 12.5.2017 s panem xxx 

ve smyslu prodloužení  platnosti uzavřené smlouvy.  

 
67/2.5.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.104/2017 uzavřenou dne 15.5.2017 se 
společností HULMAN – kovošrot s.r.o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 23  ve smyslu prodloužení  

platnosti uzavřené smlouvy.  

 
67/2.5.3 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.106/2017 uzavřenou dne 15.5.2017 se 
společností HULMAN – kovošrot s.r.o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 23  ve smyslu prodloužení  

platnosti uzavřené smlouvy.  
 

67/2.5.4 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku č.218/2016 uzavřenou dne 15.9.2016 se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234    ve smyslu prodloužení  platnosti uzavřené 

smlouvy.  
 

Jedná se o smlouvy uzavřené pro umožnění realizace stavby přestupního terminálu IDS.  

 
67/2.6.1 RM rozhodla: 

uzavřít s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o., Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. 0008/2017 s prodloužením termínu dokončení stavby do 30. 10. 2017 a dále navýšení ceny za 

odsouhlasené vícepráce v částce 1 024.057,- Kč bez DPH s uvedením poskytnuté slevy dodavatelem ve výši 
450.000,- Kč bez DPH. 

 

67/2.7.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na dodání projektové dokumentace pro stavbu  „Obytné kontejnery pro sociální bydlení“  s 

Ing. arch. Tomáš Jenčkem, Schodová 16, 602 00 Brno dle podané nabídky. 
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67/3.1.1 RM schvaluje: 

změnu frekvence svozu dle předloženého návrhu. 

 
67/3.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatky č.1/2017  ke smlouvám o dílo č. 0030/2017, č. 0031/2017, č. 0032/2017 a č. 0034/2017 
s Mgr. Martinem Slovákem, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou na nerealizované položky při 

restaurování  jednotlivých soch dle požadavku Národního památkového ústavu.  

 
67/4.1.1 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 - kabelového vedení NN, 

kabelové skříně NN, uzemnění na parc. č. 539, 540/1 a 540/2 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. Ceny a délka uzemnění 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.  

 
RM bere na vědomí: 

ukončení nájemní smlouvy č. 9/08  ze dne 24. 1. 2008 s p. Annou Lauschovou  k 31. 12. 2017.   

 
67/4.2.1 RM rozhodla: 

pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 367, sídliště Družba 367  v Židlochovicích, v prvním nadzemním 
podlaží, o výměře 28,79 m2. Nájemní smlouvu uzavřít s p. Naďou Schovancovou, sídliště Družba 651 

Židlochovice. Výše nájemného je 27 350,- Kč/rok. 

Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 1. 2018 na dobu určitou 5-ti let.  
 

67/4.3.1 RM doporučuje: 
ZM  darovat pozemky p. č. 2780/2, 2780/3, 2780/4, 2780/5, 2780/6, 2780/7, 2780/8, 2780/9, 2780/10, 

2780/11 zapsané na LV č. 1 v katastrálním území Židlochovice Vodovodům a kanalizacím Židlochovicko, 
dobrovolnému svazku obcí, se sídlem Hrušovanská 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice. 

Jedná se o pozemky v areálu ČOV Židlochovice, která je ve vlastnictví svazku. 

 
67/4.3.2 RM ukládá: 

vyhlásit záměr darování pozemku. 
 

67/5.1.1 RM doporučuje: 

ZM schválit  rozpočet  pro r. 2018  v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schválit  
střednědobý výhled pro roky 2018-2022. 

 
67/5.1.2 RM doporučuje: 

ZM schválit   závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1 500 tis. Kč, 200 tis. Kč 

na opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  
 

67/5.1.3 RM doporučuje: 
ZM svěřit RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2018 v  plném  rozsahu  dle ust. § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

67/5.2.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 13  rozpočtu  r. 2017. 

 
67/5.3.1 RM  rozhodla: 

poskytnout odměnu ředitelkám příspěvkových organizací dle přílohy. 

  
67/5.4.1 RM doporučuje: 

ZM schválit vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Židlochovice č. 6/2015 (vyhláška 
o místním poplatku za PDO), jíž se stávající příloha č. 1 k uvedené vyhlášce doplní o rozúčtování skutečných 

nákladů města Židlochovice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2018. Výše poplatku a 
stejně tak i zbytek vyhlášky o místním poplatku za PDO zůstávají beze změny.  
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67/6.1.1 RM odvolává: 

členy škodní komise ve složení: Ing. Radmila Kafková, JUDr. Ludmila Čermáková, Mgr. Miloslav Cvrk, 

Vlastimil Helma, Jan Šotnar. 
 

67/6.1.2 RM jmenuje: 
tyto členy škodní komise: 

Mgr. Ivana Kejřová – předsedkyně komise, tajemnice úřadu 

JUDr. Ludmila Čermáková – tajemník komise, právník města 
Ing. Radmila Kafková – člen komise, finanční odbor 

Ing. Zdeňka Koutná – člen komise, odbor investic a místního hospodářství 
Jan Šotnar – člen komise, kontrolní výbor ZM. 

 

67/6.2.1 RM schvaluje: 
navrhované znění Smlouvy o zajištění školení strážníků se Statutárním městem Brnem – Městskou policií 

Brno na dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

67/6.3.1 RM doporučuje: 
ZM schválit plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2018 (s možností operativní 

změny termínů): 

 
27. 31. 01. 2018 

28. 14. 03. 2018 
29. 02. 05. 2018 

30. 20. 06. 2018 

31. 05. 09. 2018 
32. 18. 10. 2018 

 
67/6.4.1 RM schvaluje: 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Alfa-COM, s.r.o. 
 

67/6.5.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č.1/2017  smlouvy o dílo s názvem „ZŠ TYRŠOVA – PŘÍSTAVBA, VYBAVENÍ INTERIÉRU 
NÁBYTKEM, MOBILIÁŘEM A OSTATNÍM“ s firmou ALEX  Fémbútor KFT. (s.r.o.), Magyar utca 21-23, 2072 

Zsámbék, Maďarsko, IČO: 13-09-083009 na změnu ceny u položky 013 – Zrcadla, nová cena 15 462,- Kč 
bez DPH.  

 

67/6.6.1 RM schvaluje: 
realizaci propagační turistické brožury Ta jižní Morava, je krásná zem, jako společný projekt obcí Žabčice, 

Hrušovany u Brna, Vojkovice a Židlochovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s realizátorem m-
ARK Marketing a reklama s.r.o 

 

 


