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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 75 

Dne: 4. května 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 5. 2018. 

 
75/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

75/2.1.1 RM schvaluje: 
zadávací dokumentaci a aktualizovaný návrh na zahájení výběrového řízení s názvem veřejné zakázky 

„STAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA V ŽIDLOCHOVICÍCH“. 

 
75/2.2.1 RM rozhodla: 

podle § 127 odst. 1 ZZVZ o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „MODERNIZACE IS 
HELIOS FÉNIX“, a to z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný 

účastník zadávacího řízení. 

 
75/2.2.2 RM rozhodla: 

v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ o výběru dodavatele Ki – Wi Digital s.r.o., se sídlem Lidická 971/25, 602 00 
Brno, IČ: 278 16 451, na veřejnou zakázku s názvem „Elektronická úřední deska včetně venkovního 

infokiosku a infrastruktura HW/SW“ 1. Část – „Modernizace elektronické spisové služby“, na základě výsledku 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pověřuje starostu města Ing. Jana Vitulu k uzavření 

smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory s vybraným dodavatelem. Celková nabídková cena za plnění 

veřejné zakázky činí 247.762,- Kč bez DPH (299.792,- Kč s DPH). 
 

75/2.2.3 RM rozhodla: 
v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ o výběru dodavatele C SYSTÉM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 

636 00 Brno, IČ: 276 75 645, na veřejnou zakázku s názvem „Elektronická úřední deska včetně venkovního 

infokiosku a infrastruktura HW/SW“ 2. Část – „Infrastruktura HW/SW“, na základě hodnocení nabídek a 
výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pověřuje starostu města Ing. Jana Vitulu k 

uzavření smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory s vybraným dodavatelem. Celková nabídková cena za 
plnění veřejné zakázky činí 5.241.482,- Kč bez DPH (6.342.197,- Kč s DPH). 

 

75/3.1.1 RM rozhodla: 
zrušit usnesení RM 74/4.4.1, kdy RM doporučila ZM směnit část pozemku p. č. 505/2 v k. ú. Židlochovice o 

výměře 5 m2, který je zapsán na LV č. 1 za část pozemku p. č. 507/1 v k. ú. Židlochovice o výměře 2 m2, 
který je zapsán na LV č. 1818. Směna bude bez doplatku. 

Jedná se o pozemky  pod stavbou hasičské zbrojnice v Židlochovicích. 
 

75/3.1.2 RM ukládá: 

zadat zpracování znaleckého posudku na určení ceny obvyklé zastavěné části pozemku par. č. 507/1 o 
výměře dle GP 2 m2. 

 
75/4.1.1 RM rozhodla: 

aby od 1. 5. 2018 obývala obytnou buňku č. 5 na ul. Nádražní 757, Židlochovice pouze xx – změna nájemní 

smlouvy dodatkem v bodu 1 článku III – vypustit větu druhou, a bodu 1 článku VI ve větě první - výše 
úhrady za ubytování se snižuje  na částku 4.000,- Kč za měsíc, tj. za jednu osobu.    

 
75/5.1.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „MODERNIZACE IS HELIOS FÉNIX“.  
 

75/5.2.1 RM souhlasí: 

s nákupem archivních regálů v hodnotě 679. 900,- Kč bez DPH, rozdělených do splátek. 
 

75/5.3.1 RM schvaluje: 
nákup vybraného vozu pro četu VP. 
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RM bere na vědomí: 

Směrnici o přijímání dětí do Mateřské školy Židlochovice. 

 
75/6.1.1 RM schvaluje: 

termín zápisu do Mateřské školy Židlochovice na školní rok 2018/2019 na dne 10. 5. 2018. 
 

75/6.2.1 RM souhlasí: 

se zřízením přípravné třídy v Základní škole Židlochovice, Tyršova 611 a pověřuje Mgr. Martinu Bartákovu 
podáním žádostí o souhlas se zřízením přípravné třídy.  

  
75/6.3.1 RM schvaluje: 

navrhované znění Směrnice na ochranu osobních údajů – zpracování osobních údajů, s platností a účinností 

od 25. 05. 2018. 
 

75/6.4.1 RM schvaluje: 
navrhované znění Vnitřní bezpečnostní směrnice IS pro uživatele - RŽP, s platností a účinností od 04. 05. 

2018. 
 

RM bere na vědomí: 

Výroční zprávu veřejného osvětlení 2017. 
 

75/6.6.1 RM schvaluje: 
„Třístranný supervizní kontrakt pro rok 2018“ pro poskytování supervize v rámci organizační složky města 

Židlochovice „Pečovatelské služby Židlochovice.“ 

 
75/6.7.1 RM schvaluje: 

navrženou síť sociálních služeb pro rok 2019 a systém jejich spolufinancování zařazením do skupin A a C dle 
přiložené tabulky. 

 


