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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 4 

Dne: 19. prosince 2018 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 19. 12. 2018. 
 

2018/4/2.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 2/2018 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: 
- změna termínu dokončení díla: do 20. 12. 2018; 

- navýšení ceny za provedení díla o  37 967,- Kč bez DPH, cena dodatku č. 2/2018 celkem 45 940,- Kč 

s DPH (celková cena díla se všemi dodatky činí: 12 348 624,- Kč s DPH).  
- zádržné za nedodělky v předávacím protokolu ve výši 306 164,- Kč.  

  
2018/4/2.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2018 ke „Smlouvě o dílo na zhotovení studie sportovního centra“, číslo smlouvy 

0142/2018, se společností SENAA architekti, s.r.o., Merhautova 950/72, 613 00 Brno, IČO: 04024176, 
týkající se prodloužení doby předání díla a to do 28. 2. 2019.  

 
2018/4/2.3.1 RM rozhodla: 

zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku Sociální bydlení Židlochovice  II. Etapa a to z důvodu obdržení 
jedné nabídky.  

 

2018/4/2.3.2 RM rozhodla: 
vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Sociální bydlení Židlochovice II. Etapa, 2. vyhlášení “ na 

stavební práce - obytné kontejnery pro sociální účely. 
 

2018/4/2.4 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽIDLOCHOVICE – I. ETAPA“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení. 

 
2018/4/3.1 RM rozhodla: 

vznést připomínku k návrhu ÚPD Unkovice: 

doplnit do návrhu text: „Při výstavbě a terénních úpravách v záplavovém území bude vždy prokázáno, že se 
nezhorší odtokové poměry tak, aby byla ohrožena protipovodňová ochrana města Židlochovice“. 

 
2018/4/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, dle 
nabídky ze dne 27. 11. 2018 - pro akci „Posouzení nátoku extravilánových vod, možnosti zasakování v území 

a protipovodňová ochrana na kanalizaci“ v ceně 211 000,- Kč bez DPH. 

  
2018/4/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 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, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností Vegacom, a.s., se sídlem 

Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a opravy 
podzemního komunikačního kabelu. Jedná se o akci 16010-046933 RVDSL1918_M_B_ZIDL24-

ZIDL1HR_MET, na pozemku p.č. 1019/2 v Židlochovicích, na LV č.1 ve vlastnictví města Židlochovice, za 
jednorázovou úplatu 3 300,- Kč bez DPH. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti.  

Skutečná poloha služebnosti bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu vyhotoveném po ukončení 

akce.  
 

2018/4/4.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 

20623, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností Vegacom, a.s., se sídlem Praha 4, 
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Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, na zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního 

komunikačního kabelu. Jedná se o akci 16010-046934 RVDSL1918_M_B_ZIDL19-ZIDL1HR_MET, na 
pozemku p.č. 6, v Židlochovicích, na LV č.1 ve vlastnictví města Židlochovice, za jednorázovou úplatu 6 500,- 

Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  

Skutečná poloha služebnosti bude stanovena a vyznačena v geometrickém plánu vyhotoveném po ukončení 
akce.  

 
2018/4/4.3 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 38, ul. Komenského v Židlochovicích, o 

výměře 19,92 m2.  Nájemní smlouva bude uzavřena s panem xx, na dobu určitou – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019.   

Výše nájemného je 700,- Kč/m2/rok.  
 

2018/4/4.4 RM rozhodla: 
o ukončení nájmu bytu sídl. Družba 651/14 paní xx k 1. 1. 2019.  

 

2018/4/5.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 12  rozpočtu  r. 2018. 

 
2018/4/6.1 RM schvaluje: 

hodnotící komisi pro posuzování žádostí o poskytování úvěrů z Městského fondu rozvoje bydlení ve složení: 

Radmila Kafková,  Jaroslav Goš,  Jiří Hrazdíra, Iva Bruteničová. 
 

2018/4/6.2 RM jmenuje: 
s účinností ode dne 20. 12. 2018 do Komise mediální  

- člena Bc. Víta Funka, TP Brněnská 415, Židlochovice, 
- člena Ing. Janu Musilovou, TP Kneslova 5a, Brno. 

 

RM bere na vědomí: 
rekonstrukci provozního střediska Vodárenské společnosti v Židlochovicích dle předložené studie a 

koordinačního výkresu. 
 

2018/4/8 RM schvaluje: 

termín vyúčtování dotace programu na rekonstrukci a opravu fasád se prodlužuje do 30. 6. 2019, a to 
v článku 5 bod 1. 

 


