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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 17 

Dne: 15.  července 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 15. 7. 2019. 
 

2019/17/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/17/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 2/2019 smlouvy o dílo č. 0279/2018 s názvem „Studie proveditelnosti komunikačních 

úprav“ s Ing. Jiřím Šerekem, J. Faimonové 2229/14, 628 00 Brno, IČO: 40384063 o prodloužení termínu díla, 
a to do 31. 10. 2019.   

     
2019/17/3.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce části ulice Komenského (2 

úseky:  0,600 – 1,030 km a 1,030 – 1,300 km) pro společné územní a stavební řízení se společností: Laboro 
ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 03706940, za cenu 305 000,- Kč bez DPH (369 050,- Kč 

s DPH) a termínem vyhotovení do 28. 2. 2020.   
 

2019/17/3.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

projektu „Stavební úpravy a změna využití objektu Robertovy vily“ se společností  OpenArch – projektování 

staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno, IČO: 27743225, za cenu 1 150 000,- Kč bez DPH, 
s termínem předání do 30. 9. 2019.   

     
2019/17/3.4 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na podání žádosti o dotaci do Norských fondů na akci „Stavební úpravy a změna 

využití objektu Robertovy vily“ se společností  BeePartner a.s., Náměstí svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, 
a to dle předložené nabídky ze dne 10 7. 2019. 

 
2019/17/3.5 RM schvaluje: 

Návrh na zahájení výběru dodavatele „KOMENSKÉHO 52, PARKOVÁNÍ PRO OA VE VNITROBLOKU – PD“ a 

ukládá realizovat výběrové řízení. 
 

RM bere na vědomí: 
ukončení nájemní smlouvy č. 173/15  s panem xx, na pronájem místnosti č. 3 dohodou, ke dni 14. 7. 2019.  

 
2019/17/4.2 RM rozhodla: 

vyhlásit záměr pronájmu objektu čp. 408 (mototechna), parcela č. 491, k.ú. Židlochovice, od 1. 9. 2019 na 

dobu neurčitou, se stanovenou minimální cenou pronájmu 1 000,-  Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 4 měsíce. 
Objekt bude přednostně určen k maloobchodnímu prodeji zboží.   

 
2019/17/4.3.1 RM rozhodla: 

stanovit příspěvek stavebníka na zbudování parkovacího místa na městském pozemku ve výši: 70.000,- Kč 

na 1 parkovací místo. Uvedená cena je konečná. Tento příspěvek je stanoven pouze pro stavebníky bez 
možnosti zbudování parkovacího stání na vlastním pozemku. Posouzení jednotlivých případů provede 

technická komise města Židlochovice a RM.  
 

2019/17/4.3.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o příspěvku s panem xx na zajištění parkovacích a odstavných stání v rámci stavby 

s názvem „Nástavba a přístavba domu parc.č. 1623, ulice Komenského 352, Židlochovice, včetně plynovodní 

přípojky“. Celkově se jedná o 3 parkovací/odstavná místa, tj. o částku 210.000,- Kč.    
 

2019/17/5.1 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 
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správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2019“ s obcí Přísnotice, Rajhrad, Sobotovice, Holasice, Žabčice, 

Opatovice. 
 

2019/17/5.2 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č.   rozpočtu  r. 2019. 

 

2019/17/5.3 RM schvaluje: 
Individuální dotaci (mikrogrant) pro společenství vlastníků jednotek Masarykova 717, 718, 719 Židlochovice 

667 01 dle přílohy. 
 

2019/17/5.4 RM schvaluje: 

Individuální dotaci (mikrogrant) pro Fotbalový klub Židlochovice, z.s., Nádražní 126 Židlochovice 667 01 dle 
přílohy. 

 
2019/17/5.5.1 RM rozhodla:  

uzavřít smlouvu č. 060239/19/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na vybavení věcnými prostředky na 
úseku požární ochrany. 

     

2019/17/5.5.2 RM  rozhodla: 
pověřit starostu města podpisem smlouvy. 

 


