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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 73 

Dne: 23. března 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 23. 3. 2018. 

 
73/2.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o., Černovické nábřeží 501/7a, Brno  618 00 dodatek č. 2 SoD 
č.008/2017 s navýšením ceny za odsouhlasené vícepráce v částce 1 024.057,- Kč bez DPH  a bez změny 

prodloužení termínu dokončení stavby s uplatněním sankcí dle základní SoD do doby předání kompletního 
díla s termínem dle předávacího protokolu.  

 

73/2.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít SoD s ing. arch. Jenčkem, Zbýšovská 837, 665 01 Rosice na základě jeho nabídky na zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro výběr zhotovitele  přestavby 2.NP BD 
Coufalíkovo 256 na 4 bytové jednotky v částce 160 930,- Kč vč. DPH a s termínem dodání 16 týdnů po 

podpisu SoD. 

 
73/2.3.1 RM rozhodla: 

Zrušit usnesení 64/2.1.2 - návrh na zahájení výběrového řízení Modernizace a doplnění podpůrných 
elektronických procesů pro potřeby ORP Židlochovice. 

 
73/2.3.2 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběrového řízení Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro potřeby 

ORP Židlochovice – aktualizace ke dni 5. 3. 2018. 
 

73/2.3.3 RM schvaluje: 
Zadávací dokumentaci veřejné zakázky: 

- VZ0002 „Modernizace IS Helios Fénix“ 

- VZ0003  „Elektronická úřední deska včetně venkovního infokiosku a infrastruktura HW a SW“ 
 

73/2.4.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na akci „ŽIDLOCHOVICE – PŘESTUPNÍ TERMINÁL IDS, NEKOLEJOVÁ ČÁST – TECHNICKÝ 

DOZOR INVESTORA“ takto: 

1. pořadí – INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 
2. pořadí – HBH PROJEKT spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

 
73/2.4.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „ŽIDLOCHOVICE – PŘESTUPNÍ TERMINÁL IDS, NEKOLEJOVÁ ČÁST – TECHNICKÝ 
DOZOR INVESTORA“ 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. 

 
73/2.5.1 RM rozhodla: 

v souladu s doporučením hodnotící komise veřejné zakázky  „Židlochovice – Přestupní terminál IDS, 

nekolejová část“: 
- Vyloučit nabídku uchazeče ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČ 026 04 795, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních podmínek 
- Vybrat jako vítěznou nabídku uchazeče HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 

466 78 468 a uzavřít smlouvu o dílo 
 

73/3.1.1 RM ukládá: 

zařadit finance pro zpracování územních studií Z5, Z10 s Z 37, Z28, Z29, Z32, Z51, P1, P11 a regulačního 
plánu RP 3 do návrhu rozpočtu 2019. Jedná se o požadavek vyplývající z platného územního plánu 

Židlochovice. 
     

73/3.2.1 RM rozhodla: 
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uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou na část pozemku (výměra 43 m2) p. č. 541/8, k. ú. Židlochovice, 

se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, v zastoupení Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno, pro budoucí opravu lávky přes řeku 
Svratku a vybudování bezbariérových nájezdů k lávce. Roční nájemné činí 500,- Kč.  

 
73/3.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít SoD se společností Aquatis  a.s., Botanická  834/56, 602 00 Brno   na základě podané nabídky na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Protipovodňová ochrana města 
Židlochovice – 3 etapa  v částce 195 tis. Kč bez DPH a s termínem dodání do 3 měsíců od podpisu SoD. 

 
73/4.1.1 RM rozhodla: 

pronajmout paní xx obytnou buňku č. 5 na ul. Nádražní 757, Židlochovice, a to od 1. 4. 2018 na dobu 

určitou do 31. 3. 2019. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovené nájemného u nájemních 
vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“.  

 
73/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu r. 2018. 
 

73/6.1.1 RM schvaluje: 

pořádání letního festivalu Meruňkobraní a uvolnění finančních prostředků města. 
 

RM bere na vědomí: 
vyhlášení volných dnů pro žáky ZŠ dne 30. 4. a 7. 5. 2018. 

 

RM bere na vědomí: 
informaci o odkoupení vybavení učebny a sborovny po ŽDS Skřivánek. 

 


