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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 77 

Dne: 8. června 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 8. 6. 2018. 

 
77/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

77/2.1.1 RM rozhodla: 
schválit nabídku na zpracování Dokumentace k územnímu řízení a zajištění vyjádření stanovisek k ÚR stavby 

I. Etapy rozvoje ZŠ Tyršova v Židlochovicích (pavilon přírodních věd a rekonstrukce jídelny a kotelny) z února 

2018, podanou Ing. Arch. Jurou, Dlouhé hony 28, 621 00 Brno, IČ 697 565 38, cena 197 000,- Kč bez DPH. 
 

77/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu o dílo. 

 

77/2.2.1 RM rozhodla: 
o udělení výjimky ze Směrnice a Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro 

přímé zadání zakázky na zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu stadionu v ul. Komenského firmě 
SENNA architekti s.r.o., Merhautova 950/72, Brno 613 00, a to v částce dle předložené nabídky 292 000,- Kč 

bez DPH. 
 

77/2.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít SoD na zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu stadionu v ul. Komenského s firmou SENNA 
architekti s.r.o., Merhautova 950/72, Brno 613 00 v částce dle předložené nabídky 292 000,- Kč bez DPH. 

 
77/2.3.1 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „DOVYBAVENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY“. 

 
77/3.1.1 RM ukládá: 

požádat Státní pozemkový úřad o zahájení komplexních pozemkových úprav.  
 

77/3.2.1 RM souhlasí: 

s předloženým návrhem reinvestic do veřejného osvětlení v roce 2018.  
 

77/3.3.1 RM ukládá: 
projednat návrh výstavby rodinných domů na ulici Dezortova v technické komisi. 

 
77/4.1.1 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 přeložení zařízení distribuční soustavy akce: Židlochovice, 
ul. Palackého, přip. kNN,Město“přes pozemky p. č. 1389/1a 1442 v k. ú. Židlochovice zapsané na LV č. 1 za 

jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města 
Židlochovice. Cena a délka přeložek budou upřesněny 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.  
 

77/4.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít  smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou itself s.r.o., Pálavské náměstí 

4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, na umístění a provoz podzemní komunikační sítě  zřízené v rámci 
stavby: „Přípojná optická trasa pro firmu LAC, s.r.o., Židlochovice“:  na pozemcích  parc. č. 399/2, parc. č. 

397/3, parc. č. 2833/1, parc. č. 435/1, parc. č. 541/7, parc. č. 552/1, parc. č. 542/2, parc. č. 544, parc. č. 

545/1, parc. č. 548/12, parc. č. 554, parc. č. 558/4, parc. č. 558/3, parc. č. 558/2, parc. č. 558/5, parc. č. 
558/1, parc. č. 553/1, parc. č. 2784/1, parc. č. 2780/17 a parc. č. 2784/2 (všechny k. ú. Židlochovice), 

zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.  
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Věcné břemeno dle návrhu firmy itself bude zřízeno za jednorázovou úplatu 20,- Kč za 1 m délky 

podzemního komunikačního vedení, tzn. při předpokládané délce vedení  cca 1 020 m by úhrada činila 20 

400,- Kč bez DPH. 
Ceny a délka vedení 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.  

 

77/4.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít nájemní smlouvu na umístění optické chráničky na mostním objektu lávky přes řeku Svratku s firmou 

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, na umístění a provoz podzemní 
komunikační sítě zřízené v rámci stavby: „Přípojná optická trasa pro firmu LAC, s.r.o., Židlochovice“. Nájemní 

smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s minimální dobou trvání a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

na období 50 let.  Za udělení práva k užívání prostoru sloužícího k umístění optické chráničky v technickém 
prostoru pod lávkou přes řeku Svratku nad pozemkem p. č. 2772/1 zaplatí nájemce pronajímateli dohodnuté 

jednorázové nájemné v celkové výši 1 000,- Kč (20,- Kč/m vedení na mostu). 
 

77/4.3.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 13/17 ze dne 1. 2. 2017 na byt č. 3 v domě č. p. 256 na Coufalíkově náměstí 

s xx dohodou ke dni 30. 6. 2018. 

 
77/4.3.2 RM rozhodla: 

pronajmout byt č. 5 v domě č. p. 393 na ul. Havlíčkové v Židlochovicích, panu xx na dobu určitou od 1. 7. 
2018 do 30. 6. 2019 s možností automatického prodlužování. Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro 

stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice“. 

 
77/4.4.1 RM rozhodla: 

zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126 Židlochovice, Fotbalovému klubu Židlochovice.  
Smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 

RM ukládá OIMH připravit smlouvu o výpůjčce. 
 

77/5.1.1 RM rozhodla: 

schválit Darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a Městem a přijmout dar ve výši 47.064,- Kč.  
 

77/5.2.1 RM rozhodla: 
schválit cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky na zajištění telekomunikačních služeb podanou 

advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Černá Pole, IČ 28360125 a na 

základě této nabídky ukládá uzavřít smlouvu.  
 

77/5.2.2 RM rozhodla: 
schválit návrh na zahájení výběru dodavatele. 

 

77/5.3.1 RM rozhodla: 
slevit nájemci xx nájemné za byt č. 21 v DPS na ul. Masarykové 115  v Židlochovicích ve výši nájemného  za 

1 měsíc z důvodu omezení užívání bytu v době oprav havárie. 
 

77/5.4.1 RM rozhodla: 
schválit Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních 

činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018“ s obcí Sobotovice. 
 

RM bere na vědomí: 
zprávu o celkových nákladech akce Přístavba hasičské zbrojnice SDH Židlochovice. 

 

77/5.6.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2018 se společností Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 

03706940, na změnu termínů smlouvy o dílo č. 0033/2017 s názvem: „PD - Propojka II/425 Komenského, 
Židlochovice“ a uhrazení části ceny za již zpracovanou PD DUR dle této smlouvy o dílo a to ve výši 190 000,- 

Kč bez DPH.  
 

77/6.1.1 RM schvaluje: 
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jako pořadatele Židlochovických hodů 2018, konaných ve dnech 14. 9. – 16. 9.  TJ Sokol Židlochovice, 

Tyršova 161. 

 
77/6.1.2 RM schvaluje: 

příkazní smlouvu mezi městem Židlochovice a TJ Sokol Židlochovice o vzájemných právech a povinnostech 
při přípravě a vlastní organizaci "Židlochovických hodů 2018". 

 

77/6.2.1 RM schvaluje: 
pro Kynologický klub Židlochovice přesun finančních prostředků (60.000,- Kč) z kapitoly na činnost do 

kapitoly zhodnocení nemovitostí, přičemž celkový objem schválených financí zůstává stejný. 
 

77/6.3.1 RM rozhodla:  

schválit dodatek č. 4 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS 
Fenix č. F-10-00642 s dodavatelem Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4. 

 
RM bere na vědomí: 

rozbor nákladů akce „Demolice BD č. p. 98 a objektů na par. č. 1539“. 
 


