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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 84 

Dne: 19. října 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 19. 10. 2018. 

 
84/2.1.1 RM rozhodla: 

zrušit rozhodnutí 82/2.1.1 a 82/2.1.2. 
 

84/2.1.2 RM rozhodla: 
zadat administraci zadávacích řízení přístavby přírodovědného pavilonu a školní jídelny ZŠ Židlochovice: 

- „Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny“ (zakázka typu Design & 

Build podle YELLOW BOOK FIDIC), 
- Dodávka gastro zařízení do školní jídelny ZŠ Židlochovice, 

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 5. 10. 2018. 

 

84/2.1.3 RM schvaluje: 
a) návrh na zahájení zadávacího řízení „ Přístavba ZŠ a rekonstrukce školní jídelny v Židlochovicích (Design 

and Build)“, 
 

84/2.2.1 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „PD SP – PŘÍSTAVBA ZŠ A REKONSTRUKCE JÍDELNY V 

ŽIDLOCHOVICÍCH“ a ukládá realizovat výběrové řízení. 

 
84/2.3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory č. 119/2018 ze dne 8. 6. 2018 s firmou Ki-
Wi Digital s.r.o., Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČO: 27816451 a to na zvýšení ceny díla o dodávku podstavce 

v částce 26 000,- Kč bez DPH a prodloužení termínu instalace díla o 93 dní. 

 
84/3.1.1 RM rozhodla: 

schválit smlouvu o výpůjčce na zapůjčení 150 ks kompostérů od DSO Regin Židlochovicko. Kompostéry byly 
pořízeny v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko“, 

spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. dotace 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005747 . 
 

84/3.2.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování 3 studií proveditelnosti v oblasti dopravy s Ing. Jiřím Šerekem, 

autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb, IČO: 40384063, J. Faimonové 2229/14, 628 00 Brno, 
v hodnotě 132 000,- Kč bez DPH a termínem dokončení do 31. 5. 2019.  

 

84/3.3.1 RM rozhodla: 
schválit v rámci výběrového řízení „ Změna č. 1 územního plánu Židlochovice“ nabídku Ing. arch Barbory 

Jenčkové, Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno. 
 

84/3.3.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 1 územního plánu Židlochovice s Ing. arch. Barborou 
Jenčkovou, IČ 64292428, Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno. 

 
84/3.4.1 RM souhlasí: 

s nabídkou firmy ELTODO a.s. na provedení přípojky NN a sloupu VO v ceně 181 121,- Kč vč. DPH a 
s termínem dodání do 31. 12. 2018 a rozhodla objednat práce dle předložené nabídky. 
 

84/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 202/14 ze dne 23. 9. 2014 na byt č. 9 v domě na ul. Komenského č. 79 

v Židlochovicích s paní xx dohodou ke dni 31. 10. 2018. 
 

84/4.2.1 RM ruší: 
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své usnesení č. 55/4.5.1 ze dne 12. 5. 2017.  

 

84/5.1.1 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 Bratčice, Vojkovice. 

 

84/5.2.1 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. Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. 

2. Diakonie ČCE – středisko v Brně 

3. Domov Matky Rosy, domov pro seniory 

 

84/5.3.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 9  rozpočtu  r. 2018. 

 
84/5.4.1 RM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 10  rozpočtu  r. 2018. 

 
84/6.1.1 RM schvaluje: 

pojistnou smlouvu s ČSOB pojišťovnou, a.s.,:  
- dodatek č. 4 ke smlouvě 8068626828. 

 


