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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 9 

Dne: 8. března 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 8. 3. 2019. 
 

2019/9/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/9/2.1.1 RM rozhodla: 

uzavřít příkazní smlouvu s panem Tomášem Dvořáčkem, Malhostovice 27, 666 03, IČO: 75325624, na výkon 

činnosti koordinátora BOZP na akci „Komunitní centrum Židlochovice“ v ceně dle nabídky: 6.000,- Kč bez 
DPH za měsíční výkon + 10.000,- Kč bez DPH za zpracování Plánu BOZP. 

 
2019/9/2.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít příkazní smlouvu s panem Tomášem Dvořáčkem, Malhostovice 27, 666 03, IČO: 75325624, na výkon 

činnosti koordinátora BOZP na akci „Budova denního stacionáře a sociální bydlení na ul. Palackého 
v Židlochovicích“ v ceně dle nabídky: 6.000,- Kč bez DPH za měsíční výkon + 10.000,- Kč bez DPH za 

zpracování Plánu BOZP. 
 

2019/9/2.2.1 RM schvaluje: 
uhrazení dodatečných prací  dodavateli stavby  „Židlochovice - přestupní terminál IDS, nekolejová část“  ve 

výši do  2 479 344,97 Kč bez DPH. 

 
2019/9/2.2.2 RM ukládá: 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 66/2018 na změnu ceny díla bez vlivu na termín ukončení stavby. 
 

2019/9/2.3.1 RM rozhodla: 

o pořadí vyhodnocených a posouzených nabídek na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽIDLOCHOVICE – I. ETAPA“ 
následně: 

1. pořadí – BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno 
2. pořadí – AQUA – GA S, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole 

3. pořadí – STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí 

 
2019/9/2.3.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽIDLOCHOVICE – I. ETAPA“ s účastníkem zadávacího řízení, 
který se umístil první v pořadí. 

V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ, RM 
ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 

RM bere na vědomí: 
zprávu z jednání technické komise. 

 
2019/9/3.1 RM potvrdila usnesení a rozhodla: 

stejně jako Technická komise RM, tj. žadatel navýší počet parkovacích stání (např. jiným technickým řešením 

bytové domu Masarykova/Smetanova). Po předložení a odsouhlasení nového řešení parkování (navýšení 
počtu) bude žadateli umožněno užití pozemku města p. č. 1527/2 pro výstavbu parkovacích stání zřízením 

věcného břemene k předmětnému pozemku.  
 

2019/9/5.1 RM rozhodla: 
schválit Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb 2019 mezi obcí Hrušovany u Brna a Městem 

Židlochovice na částku 230 000,- Kč.  

 
2019/9/5.2 RM doporučuje: 

ZM  schválit  dar ve výši  250 tis. Kč  pro HZS  JmK  určený na studii nové hasičské stanice v Židlochovicích 
v souvislosti se zkvalitněním zázemí pro hasiče. 

 

2019/9/6.1 RM doporučuje: 
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ZM schválit Směrnici o zadávání veřejných zakázek. 

 


