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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 22 

Dne: 4. října 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 4. 10. 2019. 
 

2019/22/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/22/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na technologii vytápění, vzduchotechniku, silové elektro, 

slaboproudé rozvody, měření a regulaci a hromosvod v rozsahu dokumentace pro stavební povolení pro akci 
„Psí útulek Židlochovice“ s firmou REGO s.r.o., Libušina tř. 2, 623 00 Brno za 118 200 Kč bez DPH. 

2019/22/2.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 37/2019 s dodavatelem stavby Komunitní centrum Židlochovice firmou ESOX, 

spol. s r.o., Libušina třída 826/33, Kohoutovice, Brno, IČO 00558010,  spočívající v navýšení ceny díla o 

96.071 Kč bez DPH na celkovou částku 61 368.094,95 Kč bez DPH  a v prodloužení termínů:   
a) dokončení stavebních prací do 10. 05. 2020,  

b) předání a převzetí dokončeného díla do 20. 05. 2020.   
 

2019/22/3.1.1 RM rozhodla: 
přijmout aktualizaci dokumentu „Zásady pro umisťování zařízení pro informaci, reklamu a propagaci (dále 

jen zařízení) na pozemcích a mobiliáři ve vlastnictví města Židlochovice“ dle přílohy.  

 
2019/22/3.1.2 RM ukládá: 

zveřejnit zásady na veřejné desce a dále způsobem obvyklým, předat zásady správci veřejného osvětlení.  
 

2019/22/3.2.1 RM rozhodla: 

o pořadí hodnocených nabídek na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH 
ŽIDLOCHOVICE (3)“ následně: 

1. pořadí – CARent, a.s., Bělohorská 46, 636 00 Brno 
2. pořadí – HAGEMANN a.s., Krnovská 117, 74707 Opava 

3. pořadí – ROS, a.s., Poříčí 124/3, 639 00 Brno 

 
2019/22/3.2.2 RM ukládá: 

Uzavřít smlouvu na akci „POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH ŽIDLOCHOVICE (3)“ 
s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí. 

 
2019/22/3.3 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemky, které jsou zapsány na LV č. 1405 pro k. ú. Židlochovice, přes e-aukci, kterou zajišťuje: 

PROKONZULTA, a.s., se sídlem Křenová 26, 602 00 Brno, za max. kupní cenu 20.000,- Kč.  
Jedná se o pozemky u nových autobusových zastávek na silnici II/425 směrem k řece Svratce. 

 
2019/22/3.4 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 194/14 dohodou ke dni 31. 10. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx s finanční náhradou 400.000,- Kč. 
 

2019/22/3.5 RM doporučuje: 
ZM 

1. zrušit usnesení ze ZM 2/8.1 ze dne 26. 11. 2014. 
2. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 418/1 o výměře 2 891 m2,  zapsaného na LV  10002  pro 

 k.ú. Židlochovice ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov.  
 

2019/22/3.6 RM schvaluje: 
Návrh na zahájení výběru dodavatele „RADAR NA MĚŘENÍ RYCHLOSTI - NOSISLAV“ a ukládá realizovat 

výběrové řízení. 
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2019/22/3.7.1 RM rozhodla: 

o vyloučení účastníka „ALESTRA s.r.o.“ se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO: 291 96 485 
z výběrového řízení na akci „VYBAVENÍ DĚTSKÉHO A FITNESS HŘIŠTĚ U ZŠ TYRŠOVA V ŽIDLOCHOVICÍCH“ 

 
2019/22/3.7.2 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „VYBAVENÍ DĚTSKÉHO A FITNESS HŘIŠTĚ U ZŠ TYRŠOVA V ŽIDLOCHOVICÍCH“ 

následně: 
1. pořadí – YGGDRASILMONT s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno (č. j. KT_OP/17757/2019) 

2. pořadí – DŘEVOSLAV s.r.o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice (č. j. KT_OP/17594/2019) 
3. pořadí – DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo (č. j. KT_OP/17755/2019) 

4. pořadí – Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno (č. j. KT_OP/17449/2019) 

 
2019/22/3.7.3 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „VYBAVENÍ DĚTSKÉHO A FITNESS HŘIŠTĚ U ZŠ TYRŠOVA V ŽIDLOCHOVICÍCH“ 
s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil první v pořadí. 

 
2019/22/3.8 RM rozhodla: 

vrátit materiál k zapracování připomínek k podkladovým materiálům - příkazní smlouvě se společností HBH 

Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO: 44961944, na vyhledání pozemků v k.ú. 
Židlochovice, které slouží jako místní komunikace nebo veřejná prostranství, a která nejsou doposud ve 

vlastnictví města Židlochovice.  
 

2019/22/4.1 RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o zemědělském pachtu č. 102/14 s paní Janou Pokornou, trvalý pobyt: Komenského 911, 
667 01 Židlochovice, dohodou ke dni 31. 10. 2019. 

 
2019/22/4.2.1 RM rozhodla: 

zrušit z RM č. 48, konané dne 20. 1. 2017, své usnesení č. 48/3.2.1. a 48/3.2.2. pro svou neaktuálnost.  
 

2019/22/4.2.2 RM navrhuje: 

ZM zrušit usnesení č.  20/8.1. ze dne 8. 2. 2017 pro neaktuálnost usnesení.   
 

2019/22/4.3.1 RM rozhodla: 
zrušit rozhodnutí 2019/6/4.1. ze dne 25. 1. 2019. 

 

2019/22/4.3.2 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 – 
kabel NN, skříň NN u akce: „Židlochovice, rozš. NN, CETIN“ přes pozemky p.č. 6, 7 a 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. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává 
ve výši 3 500,- Kč bez DPH. 

 
2019/22/4.4 RM doporučuje: 

ZM, aby rozhodlo zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek v domě č. p. 393, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2801 pro 
obec a k. ú. Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice),   

 podílů na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a 

k. ú. Židlochovice, 

 podílů na pozemku p. č. 392, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. 
ú. Židlochovice,  

nájemcům těchto bytových jednotek za kupní ceny a v podílech na pozemcích tak, jak jsou specifikovány 
v příloze tohoto usnesení, a to se splatností kupních cen před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

 
2019/22/4.5 RM rozhodla: 

ukončit nájemní smlouvy o nebytových prostorech č. 0050/2017 a 0051/2017 dohodou s nájemkyní Ing. 
Eliškou Zoubkovou – Profikutil, IČ: 86993780, Komenského 57, 667 01 Židlochovice, ke dni 13. 10. 2019.    
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2019/22/4.6 RM rozhodla: 
nevyhlásit směny pozemků: p.č. 1015/24, 2747/2 v k.ú. Židlochovice a pozemku p.č. 2414 v k.ú. Vojkovice, 

za pozemek p.č. 2748/4, který je ve vlastnictví města Židlochovice. 
 

2019/22/5.1 RM rozhodla: 

uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro oblast sociálních služeb z rozpočtu města 
Židlochovice pro rok 2019“ s těmito poskytovateli sociálních služeb: 

1. DOTYK II, o.p.s. 

 
2019/22/5.2 RM schvaluje: 

žádost o posunutí vyúčtování dotace 2019 TJ Sokol Židlochovice.  
 

2019/22/6.1 RM rozhodla: 

schválit dodatek č. 3 smlouvy o servisní a technické podpoře s firmou INIT technology s.r.o. 
 

2019/22/6.2 RM schvaluje: 
pojistnou smlouvu:  

- dodatek č. 7 ke smlouvě 8068626828. 

 
2019/22/6.3 RM schvaluje: 

dodatek č. 2 pojistné  smlouvy   s Allianz pojišťovnou, a.s. č. 400 042 208 a  pověřuje  starostu  podpisem  
smlouvy. 

 
2019/22/8.1 RM schvaluje: 

uzavření smlouvy se spol. ČSOB Advisory, a.s., k provedení odhadu hodnoty společnosti GALEN Plus a.s. 

 
 

 


