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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 6 

Dne: 25. ledna 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 25. 1. 2019. 
 

2019/6/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
RM bere na vědomí: 

informace o opakovaně vyhlášeném výběrovém řízení na výstavbu 8 b.j. sociálního bydlení. Výsledky budou 

zpracovány do příští RM. 
 

2019/6/2.2.1 RM rozhodla: 
o pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavba komunitního centra v Židlochovicích II.“, kdy se na prvním místě 

umístila společnost ESOX s.r.o., IČO:00558010, se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno nabídkou 

61.368.061,- Kč bez DPH, 74,255.354,96 Kč s DPH. 
 

2019/6/2.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou ESOX s.r.o., IČO:00558010, se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno, která 

se umístila na prvním místě s cenou 61.368.061,- Kč bez DPH, 74,255.354,96 Kč s DPH a pověřila podpisem 
smlouvy o dílo starostu města Ing. Jana Vitulu. 

 

2019/6/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo se společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, dle 

nabídky ze dne 19. 12. 2018, s názvem „Projektová dokumentace – úprava rozvojové plochy pro vyjmutí ze 
záplavového území“ v ceně 200 000,- Kč bez DPH.  

 

2019/6/3.2 RM žádá: 
Finanční výbor o nové projednání nabídky na koupi pozemku p. č. 1944/84, v k. ú. Hrušovany u Brna, o 

výměře 2 816 m2, který je zapsán na LV č. 1412. 
 

2019/6/3.3 RM doporučuje: 

ZM koupit poloviční podíl na pozemcích p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5, zapsaných na LV č. 809 pro k. ú. a 
obec Židlochovice, od paní xx, za stanovenou kupní cenu 100 000,- Kč. 

Jedná se o pozemky v k.ú. Židlochovice. 
 

2019/6/3.4 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s panem xx, na odstranění nevyužívaného objektu sýpky včetně navazující cihelné zdi 

(s využitím materiálu pro další použití) v ceně dle nabídky: 225.000,- Kč s termínem provedení do 31. 3. 

2019. 
 

2019/6/3.5.1 RM rozhodla: 
o ukončení plnění Smlouvy o dílo č. 275/16 ze dne 25. 11. 2016 na akci „Demolice BD č. p. 98 a objektů na 

par. č. 1539 (2)“. 

 
2019/6/3.5.2 RM ukládá: 

zavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 275/16 ze dne 25. 11. 2016 na akci „Demolice BD č. p. 98 a 
objektů na par. č. 1539 (2)“ s firmou PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice na Moravě, IČ 

253 97 087. 
 

2019/6/3.5.3 RM schvaluje: 

odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt (změna) „DEMOLICE BD Č. P. 98 A OBJEKTŮ NA 
PAR. Č. 1539“, identifikační číslo 117D081000027. 

 
2019/6/3.6 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „PÍSKOVÁ FILTRACE, KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE“. 
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2019/6/4.1 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 – 

kabel NN, skříň NN u akce: Židlochovice, rozš. NN, CETIN“ přes pozemky p.č. 6, 1019/2 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 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.  
 

2019/6/6.1 RM schvaluje: 

uzavření schválení Nájemní smlouvy o poskytování služeb na silniční měřič úsekové rychlosti mezi městem 
Židlochovice a spol. AŽD Praha s.r.o. (včetně příloh tvořících nedílnou součást smlouvy) a pověřuje starostu 

města Ing. Jana Vitulu jejím podpisem. 
 

2019/6/6.2 RM schvaluje: 
aktualizovaný Organizační řád Městského úřadu Židlochovice, včetně příloh s účinností od 25. 1. 2019. 

 

2019/6/6.3 RM schvaluje: 
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10. 3. 

2019. 
 

2019/6/6.4 RM schvaluje: 

dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 400 042 206 pro pojištění odpovědnosti z důvodu doplnění výkonu veřejné 
služby.  

 
2019/6/6.5 RM schvaluje: 

zřízení pracovní pozice strážníka a navýšení počtu strážníků Městské policie k 01. 04. 2019 a pověřuje 
tajemnici MěÚ k vyhlášení výběrového řízení. 

 

RM bere na vědomí: 
informaci místostarosty Mgr. Tomáše Šenkyříka o stavu a možnostech financování intenzifikace ČOV 

Židlochovice. 


