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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 15 

Dne: 7. června 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 7. 6. 2019. 
 

2019/15/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/15/2.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci: Stavba denního stacionáře a sociálního bydlení: 

1. pořadí: PSK Group, spol. s.r.o. 
2. pořadí: DIRS Brno, s.r.o. 

3. pořadí: ESOX spol. s.r.o. 
4. pořadí: Tocháček spol.s.r.o. 

 

2019/15/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „Stavba denního stacionáře a sociálního bydlení“ s účastníkem, který se umístil jako 

první v pořadí. 
V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3, zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, RM ukládá uzavřít smlouvu s 
účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 

 

2019/15/2.2 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo uzavřít kupní smlouvu xx na parcelu č. 1087 a 1088, obě zapsané na LV č. 2893 v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, jejichž součástí je i budova  č. p. 516, za cenu 5 000 000,- Kč.  
   
2019/15/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „RADNICE ŽIDLOCHOVICE, REKONSTRUKCE KROVU A KRYTINY - PD“ s účastníkem 
zadávacího řízení „Ing. arch. Josefem Borkovcem“ s místem podnikání Lísky 84, 624 00 Brno. 

 
2019/15/3.2.1 RM doporučuje: 

ZM koupit ½ podíl pozemků p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5 zapsaných na LV č. 809 pro k.ú. a obec 

Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 113.200,- Kč. 
 

2019/15/3.2.2 RM doporučuje: 
ZM koupit ¼ podíl pozemků p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5 zapsaných na LV č. 809 pro k.ú. a obec 

Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 56.600,- Kč. 
 

2019/15/3.2.3 RM doporučuje: 

ZM koupit ¼  podíl pozemků p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5 zapsaných na LV č. 809 pro k.ú. a obec 
Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 56.600,- Kč. 

 
2019/15/3.2.4 RM doporučuje: 

ZM koupit podíl ½  pozemku p.č. 1163/22 zapsaného na LV č. 807 pro k.ú. a obec Židlochovice, od xx, za 

stanovenou kupní cenu 32.500,- Kč. 
 

2019/15/3.2.5 RM doporučuje: 
ZM koupit podíl ½  pozemku p.č. 1163/22 zapsaného na LV č. 807 pro k.ú. a obec Židlochovice, od xx, za 

stanovenou kupní cenu 32.500,- Kč. 
 

Jedná se o pozemky u soutoku Litavy a Svratky v k.ú. Židlochovice. 

 
2019/15/3.3 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 0005/2019 „Židlochovice – posouzení nátoku extravilánových vod, 
možnosti zasakování v území a protipovodňová ochrana kanalizací“ se společností AQUATIS a.s., Botanická 

834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, v rozsahu předložené nabídky, v ceně 127 000,- Kč bez DPH.   
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RM bere na vědomí: 

odstoupení od Smlouvy o dílo č. 0057/2019 uzavřenou dne 7. 5. 2019 s firmou Poolakcent s.r.o. 
 

2019/15/3.4 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „PÍSKOVÁ FILTRACE, KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE (2)“. 

 

2019/15/3.5 RM rozhodla: 
zrušit své usnesení č. 2019/12/3.4.2  ze dne 26. 4. 2019.   

  
2019/15/3.6.1 RM rozhodla: 

zrušit výběrové řízení na akci „PLYNOINSTALACE A REKONSTRUKCE TOPENÍ V OBJEKTU ZŠ TYRŠOVA – 

REALIZACE“ 
 

2019/15/3.6.2 RM schvaluje: 
přímé oslovení účastníka zadávacího řízení, kterým je firma „GETEC spol. s r.o.“ se sídlem Nádražní 85/830, 

691 72 Klobouky u Brna 
 

2019/15/3.7 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo se společností MAL-SPOL s.r.o., Havlíčkova 208, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 
01619756, na renovaci nátěru městského zábradlí v ceně 123 311,50 Kč bez DPH dle předložené nabídky.  

  
2019/15/3.8 RM rozhodla: 

objednat městský mobiliář (odpadkové koše a stojany na kola) u společnosti mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 

12 Bílovice, IČO: 276 70 864, v ceně dle předložené nabídky, tj. 122 064,- Kč bez DPH a s termínem dodání 
listopad 2019.  

 
2019/15/3.9.1 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p. č. 1944/84 v k.ú. Hrušovany u Brna o výměře 2 816 m2, který je zapsán na LV č. 
1412 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 563.200,-Kč. 

 

2019/15/3.9.2 RM doporučuje: 
ZM koupit pozemek p. č. 1944/87 v k.ú. Hrušovany u Brna o výměře 1 157 m2, který je zapsán na LV č. 260 

do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 231.400,-Kč. 
 

2019/15/3.9.3 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p. č. 1944/92 v k.ú. Hrušovany u Brna o výměře 2277 m2, který je zapsán na LV č. 1764 
do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 455.400,-Kč. 

 
Jedná se o pozemky v lokalitě Líchy v k.ú. Hrušovany. 

 

RM bere na vědomí: 
že smlouva o zemědělském pachtu s paní Alenou Hanákovou nebyla realizována a část pozemku p.č. 1540 

v k. ú. Židlochovice, pozemek ve vnitrobloku (za veterinou) na ul. Masarykova, nebude ohospodařován.  
 

2019/15/4.2 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 u 

akce: „Židlochovice, Jiráskova, úprava NN, Furch“ přes pozemek p.č. 762, k.ú. Židlochovice, zapsaný na LV 
č. 1 za jednorázovou úplatu 6  850,- Kč bez DPH. 

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
2019/15/4.3 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvu č. 1188/97  na pronájem bytu č. 12 v domě č. p. 651,  na sídlišti Družba 
v Židlochovicích, ze dne 21. 5. 1997,  nájemníkům xx z důvodu hrubého porušení jejich povinností 

s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

2019/15/5.1 RM  schvaluje: 

úplatu za předškolní vzdělávání ve výši  600,- Kč měsíčně pro školní rok 2019/2020. 
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2019/15/5.2 RM schvaluje: 
přijetí dotace z Jihomoravského kraje z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC v Jihomoravském kraji v roce 

2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

2019/15/5.3 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 2019“ s obcí Blučina, Syrovice, Těšany, Ledce, Měnín. 
 

2019/15/5.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci měřice rychlosti pro obec Nosislav se společností AŽD 
Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČO: 480 294 83. Cena smlouvy činí: 180 000,- Kč bez 

DPH.  
 

2019/15/6.1 RM schvaluje: 
Statut Redakční rady vysílání Regionálního zpravodajství v RKT Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany u Brna 

pro rok 2018-2022. 

 
 


