
Město Židlochovice 

 
1 

RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 82 

Dne: 14. září 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 14. 9. 2018. 

 
82/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

82/2.1.1 RM rozhodla: 
zadat administraci zadávacího řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem bude výběr zpracovatele projektové 

dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a prováděcí dokumentace vč. autorského dozoru ke 

stavbě s názvem Přístavba základní školy a rekonstrukce jídelny v Židlochovicích advokátní kanceláři Fiala, 
Tejkal a partneři, s.r.o., IC 28360125, Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, a to na základě cenové 

nabídky ze dne 28. 8. 2018. 
 

82/2.1.2 RM schvaluje: 

návrh na zahájení zadávacího řízení „PD Přístavba ZŠ a rekonstrukce školní jídelny v Židlochovicích“. 
 

82/2.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na realizaci sanace zbývající části zámecké zdi v oblasti budoucího „Předzámeckého parku“ 

včetně dvou vchodů do sklepů s firmou STAMA s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav, IČO: 463 46 201 ve 
výši 182 094,- Kč bez DPH.  

 

82/2.3.1 RM rozhodla:  
zrušit zadávací řízení „Stavba komunitního centra v Židlochovicích“ 

 
82/2.3.2 RM schválila: 

technické změny v PD stavby komunitního centra: hydraulický výtah 

 
82/2.3.3 RM rozhodla: 

po zapracování změn do zadávací dokumentace vyhlásit zadávací řízení „Stavba komunitního centra 
v Židlochovicích – opakované zadání“. 

 

82/2.3.4 RM schválila: 
uzavřít smlouvu s AK Fiala Tejkal na zajištění opakovaného vyhlášení zakázky „Stavba komunitního centra – 

opakované zadání“ dle předložené nabídky ze dne 11. 9. 2018 
 

82/2.4.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na akci „MOKŘAD V ZAHRADĚ ZŠ ŽIDLOCHOVICE“ s účastníkem zadávacího řízení „KAVYL, 

spol. s r.o.“ se sídlem Mohelno 653,675 75 Mohelno. 

 
82/3.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2018-2021“ takto: 
ČÁST B – Zimní údržba místních komunikací – chodníky s účastníkem zadávacího řízení „SYNPRO, s.r.o.“, se 

sídlem Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice. 

 
82/3.2.1 RM doporučuje: 

zastupitelstvu obce Židlochovice vydat dle § 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP4 „Regulační plán nároží Žerotínova nábřeží a části Strejcova 

sboru “  jako opatření obecné povahy č. j. xx/2018.   
 

82/3.3.1 RM doporučuje: 

zastupitelstvu obce Židlochovice vydat dle § 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP1 „Bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského“  jako 

opatření obecné povahy č.j. xx/2018.   
 

82/4.1.1 RM rozhodla: 
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uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s firmou Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, 

vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623. Jedná se o akci VPI/MJ/2018/00085 – VPIC 
Židlochovice – Komenského II/425 p.č. 346 a 414 v Židlochovicích, zapsaných na LV č.1 ve vlastnictví města 

Židlochovic. 
Výše nákladů Překládky stanovených na základě cenového a technického návrhu činí 145.966,- Kč.   

 

82/4.2.1 RM rozhodla: 
pronajmout paní xx byt č. 24 v Domě s pečovatelskou službou od 1.10.2018 na dobu jednoho roku 

s možností automatického prodlužování. 
 

82/5.1.1 RM souhlasí: 

s přijetím dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MAP ORP Židlochovice II“. 
 

82/5.2.1 RM doporučuje: 
ZM schválit dodatek č. 2 ke  smlouvě o úvěru č. 0317291459/LCD ze dne 2.8.2017 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 
  

82/5.3.1 RM rozhodla: 

zachovat výši nájemného ZUŠ, p.o. z prostor na Nádražní 232 dle uzavřené smlouvy. 
 

82/5.4.1 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 obcemi Rajhradice, Nesvačilka, Otmarov. 
 

82/5.5.1 RM rozhodla: 
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 

Židlochovice pro rok 2018“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 
 

1. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno 

2. Dotyk II, o.p.s. 

 

82/6.1.1 RM schvaluje: 
navýšení počtu pracovních míst v organizační složce Pečovatelská služba Židlochovice o max. tři pracovnice 

na pozici pracovník v sociálních službách s platností od 1. 1. 2019. 
 

RM bere na vědomí: 
nepřevzetí stavby rekonstrukce autobusového nádraží z důvodů nekvalitní pokládky dlažeb. 

 


