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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 11 

Dne: 12. dubna 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 12. 4. 2019 
 

2019/11/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/1/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0031/2019 z s panem Jiřím Elsnerem, Blatnická 4219/4, 628 

00 Brno-Židenice, IČO: 69661642, na odstranění nevyužívaného objektu sýpky včetně navazující cihelné zdi 
(s využitím materiálu pro další použití) v ceně víceprací: 21.000,- Kč s DPH. 

 
2019/11/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 smlouvy o dílo č. 0230/2018 s názvem „Židlochovice studie – doprava v klidu, 

křižovatka, cyklostezka“ s Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940 týkající se 
prodloužení termínu díla a to do 15. 5. 2019.   

 
2019/11/3.2 RM rozhodla: 

na základě nutnosti provádět zásah do plynárenského zařízení a z důvodu urychleného řešení vzniklé situace, 
vystavit objednávky pro firmu GridServices s.r.o. v částce 125 290,- Kč bez DPH a firmu ESOX s.r.o. v částce 

do 15 000,- Kč bez DPH s termínem dokončení uvedených prací do 30. 4. 2019.  

 
2019/11/3.3.1 RM rozhodla: 

o pořadí hodnocených a posouzených nabídek na akci „PÍSKOVÁ FILTRACE, KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE“ 
následně: 

1. pořadí – Poolakcent s.r.o, Svépravická 424/4,19800 Praha 

2. pořadí – BAZENSERVIS s.r.o., Čapkova 537, 517 21 Týniště nad Orlicí 
3. pořadí – GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 

4. pořadí – JUMING s.r.o., Barákova 426, 538 03 Heřmanův Městec 
5. pořadí – Michal Pospíšil, Tučín 148, 751 16 Želatovice. 

 

2019/11/3.3.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „PÍSKOVÁ FILTRACE, KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE“ 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. 
 

2019/11/3.4 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „PLYNOINSTALACE A REKONSTRUKCE TOPENÍ V OBJEKTU ZŠ 
TYRŠOVA - REALIZACE“. 

 
2019/11/3.5 RM ruší: 

schválené ustanovení č. 6/3.5/3 ze dne 25. 1. 2019 o odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

projekt (změna) „DEMOLICE BD Č. P. 98 A OBJEKTŮ NA PAR. Č. 1539“, identifikační číslo 117D081000027 
 

2019/11/4.1.1 RM rozhodla: 
ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 168/2009 dohodou ke dni 30. 4. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx.  
 

2019/11/4.1.2 RM  rozhodla: 

pronajmout pozemek v k. ú. Židlochovice, p. č. 434/3 o celkové výměře 1 038 m2 xx. Nájem bude uzavřen 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Nájemné je stanoveno na 2,- Kč/m2, tzn. 2 x 1 038 = 

2 076,- Kč/m2/rok.  
 

2019/11/4.2 RM rozhodla: 
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uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8, v domě č. p. 148, nám. Míru v Židlochovicích s xx. Smlouvu 

uzavřít na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,,. 

 
2019/11/4.3 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o zemědělském pachtu č. 0016/2017 dohodou ke dni 31. 3. 2019, uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx.  
 

2019/11/4.4 RM rozhodla: 
formou výpůjčky zapůjčit sportovní areál v ul. Nádražní 126, 667 01 Židlochovice, Fotbalovému klubu 

Židlochovice za 1,- Kč. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2024. 

 
2019/11/4.5 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 22. 10. 2018 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 „16010-040048 VPIC Židlochovice, přestupní terminál 

IDS“ na pozemcích p.č. 539, 543, 545/1, 552/1, 635, 638, 644, 646, 647/16, 648/1, 648/4, 653 
v Židlochovicích, zapsaných na LV č.1 ve vlastnictví města Židlochovice. 

 
2019/11/4.6 RM  rozhodla: 

propachtovat část pozemku p. č. 1540 v k.ú. Židlochovice o výměře 165 m2 xx.  

Pacht bude uzavřen na dobu určitou na 12 měsíců. Pachtovné je stanoveno na 2,- Kč/m2 tzn. 2 x 165 = 
330,- Kč/m2/rok. 

Jedná se o pozemek ve vnitrobloku za ul. Masarykova v Židlochovicích (za veterinou). 
 

2019/11/4.7 RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí 
nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 00, IČ: 272 95 567 (zastoupená firmou GridServices, s.r.o., se sídlem 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311), na umístění a provozování zařízení plynovodní soustavy – 

přípojka k RD p. Jiřího Lvovského, č.p. 280 na ul. Havlíčkova. Plynovodní přípojka vede přes pozemek města 
Židlochovice p.č. 397/1, který je zapsán na LV č. 1 pro k.ú. Židlochovice.  

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 300,- Kč bez DPH.  
 

2019/11/4.8  RM rozhodla: 

pronajmout xx, obytnou buňku č. 1 na ul. Nádražní 757, Židlochovice, od 15. 4. 2019 na dobu určitou, a to 
do 31. 5. 2019. Nájemné se stanovuje dle Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům 

majetku Města Židlochovice.  
 

2019/11/4.9 RM rozhodla: 

nepovolit užití městského pozemku p. č. 1527/2 pro výstavbu parkovacích stání k uvažovanému bytovému 
domu Masarykova/Smetanova žadateli xx.    

 
2019/11/4.10 RM rozhodla: 

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/2019/00041 – VPIC 

Židlochovice – sídl. Družba-komunikace na p.č. 1097/1, 1019/2, 1101, 1100 a 1102/1 v Židlochovicích, 
zapsaných na LV č.1, ve vlastnictví města Židlochovice. 

Výše nákladů překládky stanovených na základě cenového a technického návrhu činí 119 673,- Kč.   
 

2019/11/5.1 RM rozhodla: 

schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb pro veřejnou zakázku Poskytování 
telekomunikačních služeb pro město Židlochovice uzavřené s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, 

s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Černá Pole, IČ 28360125.  
 

2019/11/5.2 RM schvaluje: 
pořádání letního festivalu Meruňkobraní a uvolnění finančních prostředků města. 

 

2019/11/5.3 RM rozhodla: 
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uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČO: 25638891, na nákup 

radarového měřiče rychlosti v ceně 724 286,- Kč bez DPH.  
 

2019/11/5.4 RM schvaluje: 
navrhované znění Sazebníku úhrad, jako nedílné součásti Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., s platností a účinností od 12. 4. 2019. 

 
2019/11/5.5 RM schvaluje: 

Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK057289/19/OSV a pověřuje 
starostu  podpisem jmenované smlouvy. 

 

2019/11/5.6 RM rozhodla: 
na základě smlouvy č. 5/2018, uzavřené s 3V&H s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČO: 

46992715, uvolnit zádržné ve výši 3%, tj. 306.164,- Kč bez DPH, a to z důvodu odstranění vad a nedodělků 
stavby Předzámecký park. 

 
2019/11/5.7.1 RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběrového řízení pro dodávku komodity elektrické energie a zemního plynu. 

 
2019/11/5.7.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvy s panem Dušanem Makajem na administraci výběrového řízení na dodavatele elektrické 
energie a zemního plynu.  

 

2019/11/5.8. RM schvaluje: 
nákup archivních regálů v hodnotě 1 264 720,- Kč bez DPH od firmy Orgatec spol. s r.o., se sídlem v Brně, 

ul. K Rybníku 60/2, IČO:253 21 242.                                                                                                                                             
 

2019/11/6.1 RM schvaluje: 
navrhované znění Dodatku č. 2 Smlouvy o servisní a technické podpoře se spol. INIT technology s.r.o. (č. 

14311/2016) a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 
 


