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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 81 

Dne: 31. srpna 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 31. 8. 2018. 

 
81/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

81/2.1.1 RM rozhodla: 
zadat organizaci a administraci zadávacího řízení na dodávku mobilních kontejnerů na sociální bydlení včetně 

souvisejících stavebních prací advokátní kanceláři PMA tender s.r.o., 03584607, Lipová 906/1, Staré Brno, 

602 00 Brno, a to na základě cenové nabídky ze dne 22. 8. 2018. 
 

81/2.1.2 RM schvaluje: 
návrh na zahájení zadávacího řízení „Sociální bydlení Židlochovice II. etapa“ na dodávku mobilních 

kontejnerů na sociální bydlení včetně souvisejících stavebních prací. 

 
81/2.2.1 RM souhlasí: 

s uhrazením dodatečných prací a změn dodavateli stavby „Židlochovice - přestupní terminál IDS, nekolejová 
část“ ve výši 373 767,61 Kč bez DPH. 

 
81/2.2.2 RM ukládá: 

požadovat úhradu nákladů dodatečných prací stavby „Židlochovice - přestupní terminál IDS, nekolejová část“ 

od projektanta.  
 

81/2.3.1 RM ruší: 
usnesení č. 72/2.1.1. o uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o dílo „Předzámecký park v Židlochovicích – 

stavební část“ se společností 3V&H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČO: 46992715, ze dne 2. 

3. 2018, týkající se snížení celkové ceny za provedení díla.  
  

81/2.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o dílo „Předzámecký park v Židlochovicích – stavební část“ se 

společností 3V&H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČO: 46992715, týkající se těchto bodů: 

- Změny termínu dokončení díla: do 15. 11. 2018; 
- Navýšení ceny za provedení díla o  417 508,- Kč bez DPH, cena dodatku celkem 505 185,- Kč s DPH.  

  
81/3.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2018-2021“ takto: 
ČÁST A – Zimní údržba místních komunikací – vozovky s účastníkem zadávacího řízení „ZEDNICTVÍ Švaříček“ 

se sídlem Brněnská 633, 667 01 Židlochovice. 

 
81/3.1.2 RM odkládá: 

projednání nabídky veřejné zakázky: „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2018-
2021“ ČÁST B – do příští RM. 

 

81/3.2.1 RM ukládá: 
vydat souhlas s výstavbou dvou rodinných domů na ulici Dezortova, p. č. 648/115 a 648/116 dle 

dokumentace zpracované atelierem MIMOTO Brno za předpokladu splnění podmínek územního rozhodnutí 
SÚ 5820/06 z 15. 6. 2006.  

 
81/3.3.1 RM rozhodla: 

zadat demolici zbývající části areálu bývalých sběrných surovin firmě Hochtief CZ a.s. se sídlem Praha 5, 

Plzeňská 16/3217, dle předložené nabídky. 
  

81/3.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s Jihomoravským krajem, IČ: 70 88 83 37 

se sídlem Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno, v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a 
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odstranění kabelového vedení NN na pozemcích  p.č. 1016/1 a 1016/5 a zbudování 1 ks sloupu na pozemku 

p.č. 1016/1 zapsaných na LV č. 1401 pro obec a k.ú. Židlochovice za jednorázovou úplatu dle Sazebníku 

úhrad za zřizování VB na nemovitém majetku Jihomoravského kraje. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  
 
81/4.1.1 RM doporučuje: 

ZM, aby zrušilo své usnesení ze dne 20. 6. 2018 č. 30/10.1. 
 

81/4.1.2 RM schvaluje: 
podpis Souhlasného prohlášení učiněného podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 

katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,  ve věci přestavku na pozemku p. č. 507/1, zapsaném na 

listu vlastnictví č. 1818 v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, a to  podle geometrického plánu 
zpracovaného společností ELGEO, s.r.o., Charbulova 96/168, 618 00 Brno. Dále RM schvaluje nahrazení ceny 

takto nabytého pozemku ve výši 3.760,- Kč. 
 

81/4.2.1 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, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy – 

kabel NN, skříň NN u akce: Židlochovice, Masarykova, rozš. NN, Blaha“ přes pozemky p.č. 1400, 1401/1 a 
1402 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 přípojky 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.  

 
81/4.3.1 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, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy 

akce: „Židlochovice, Masarykova, příp.kNN, Doležal“ přes pozemek p.č. 1399/1 v k.ú. Židlochovice, za 

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

 
81/4.4.1 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, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy 

akce s názvem „Židlochovice, Malinovského, příp.kNN, Suchánková“ přes pozemek p.č. 117/49, v k.ú. 

Židlochovice, za jednorázovou úplatu dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve 
vlastnictví města Židlochovice. Cena a délka přípojky 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.  
 

81/4.5.1 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, IČ: 280 85 400 za účelem umístění distribuční soustavy – 

kabel NN, 2x skříň NN u akce: Židlochovice, rozš. NN, Město“ přes pozemky p.č. 537/1, 535/4, 510/2 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 přípojek 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.  

 
81/5.1.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2018. 
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81/5.2.1 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro společenství vlastníků jednotek Masarykova 717, 718, 719 Židlochovice 
667 01 dle přílohy. 

 
81/5.3.1 RM schvaluje: 

zvýšení úhrad za poskytování pečovatelské služby dle přílohy, a to od 1. 10. 2018. 

 
81/5.4.1 RM souhlasí: 

s příspěvkem 5.000,- Kč na dějepisnou soutěž gymnázií. 
 

81/5.5.1 RM souhlasí: 

s výší úplaty  za předškolní vzdělávání v Mateřské  škole Židlochovice na školní rok 2018/2019, a to ve výši 
500,- Kč/měsíc za dítě. 

 
81/5.6.1 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 obcemi Těšany, Ledce.  

 
81/5.7.1 RM schvaluje: 

přijetí dotace z Jihomoravského kraje na realizaci projektu: Nákup mobilního pódia do Orlovny.  
 

81/6.1.1 RM souhlasí: 

s Memorandem o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti a doporučuje jej zastupitelstvu 
města ke schválení.  

 
81/6.2.1 RM doporučuje: 

ZM, aby schválilo organizační složku města „Koupaliště Židlochovice“ a její zřizovací listinu. 
 

81/6.3.1 RM povoluje: 

MŠ Židlochovice výjimku z počtu dětí na školní rok 2018/2019, a to v jedné třídě z 24 na 26 dětí. 
 

81/6.4.1 RM schvaluje: 
rozhodnutí ve smyslu § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004, v platném znění (správní řád), že Město Židlochovice 

se  vzdává práva odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 31.8.2018,  č.j JMK 

124215/2018 ve věci zápisu Školní jídelny, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Základní 
škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, na adrese Tyršova 611, 667 01 Židlochovice 

do rejstříku škol a školských zařízení, a to s kapacitou 900 strávníků. 
 

81/8.1 RM rozhodla: 

zadat zpracování dopravní studie „Židlochovice studie – doprava v klidu, křižovatka, cyklostezka“  firmě 
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČ 03706940 v souladu s nabídkou ze dne 17. 8. 

2018. 
 

 
 


