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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 24 

Dne: 13. listopadu 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 13. 11. 2019. 
 

2019/24/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/24/2.1 RM rozhodla: 

uzavřít Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o dílo č. 0088/2019 ze dne 4. 6. 2019 na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

ŽIDLOCHOVICE – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“. 
 

2019/24/2.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 2/2019 se zhotovitelem VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČO: 28312015, 

pro stavbu s názvem „Sociální bydlení Židlochovice – II etapa“ se snížením celkové ceny o 860,- Kč bez DPH, 

tj. celková hodnota díla bude 6 591 829,- Kč bez DPH.  
 

2019/24/3.1 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0238/2018 s názvem „ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ, ŽIDLOCHOVICE – 2018-2021 ČÁST A – ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – VOZOVKY 
“ se společností ZEDNICTVÍ Švaříček, se sídlem Brněnská 633, 667 01 Židlochovice, IČO: 130 33 395, týkající 

se úpravy délek a soupisu upravovaných vozovek a jejich priorit (včetně grafické přílohy) včetně změny míst 

skládek posypového materiálu a úpravy ceny vlivem inflace.  
 

2019/24/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 2/2019 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, o sjednocení termínu dokončení díla do 17. 12. 2019.    
 

2019/24/3.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou s firmou TPS PROJEKT, s.r.o., Havlíčkova 20, 602 00 Brno, IČO: 06701094 na 

akci „Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce vnitřních instalačních rozvodů v objektu MŠ Družba 

673 v Židlochovicích“. Celková cena smlouvy o dílo bude dle cenové nabídky 330.000,-Kč bez DPH. Termín 
realizace zakázky bude stanoven na první čtvrtletí roku 2020. 

 
2019/24/4.1 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni s firmou itself s.r.o., Pálavské náměstí 
4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, na umístění a provoz podzemní komunikační sítě zřízené v rámci 

stavby: „Veřejné optické přístupové sítě Nosislav, včetně přípojné trasy“ na p.č. 531/1 v k.ú. Židlochovice, 

zapsaného na LV č.1., v předpokládané délce 1,4 m a za předpokládanou úhradu 28,- Kč bez DPH. 
Cena a délka věcného břemene bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 

Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 

2019/24/4.2.1 RM rozhodla: 
nezveřejňovat záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. 52 na ul. Komenského v Židlochovicích za min. 

cenu 50,- Kč/m2/měsíc.   
 

2019/24/4.2.2 RM ukládá: 
připravit demoliční výměr nebytových prostor v domě č. 52 na ul. Komenského v Židlochovicích 

 

2019/24/4.3 RM rozhodla: 
ukončit nájemní vztah  v domě  č. p. 265 na ul. Strejcův sbor v Židlochovicích s nájemníkem xx  dohodou a 

to ke dni 30. 11. 2019.    
 

2019/24/5.1 RM  schvaluje: 
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Dodatek č. 1  smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, kterým je prodloužen termínu použitelnosti daru 

ve výši  250 tis. Kč  pro HZS  JmK  určený na zpracování  studie nové hasičské stanice v Židlochovicích 
v souvislosti se zkvalitněním zázemí pro hasiče do 30. 6. 2020. 

 
2019/24/5.2 RM schvaluje: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

č.JMK057289/19/OSV a RM pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

2019/24/5.3 RM schvaluje: 
navrženou síť sociálních služeb pro rok 2020 a systém jejich spolufinancování zařazením do skupin A a C dle 

přiložené tabulky. 

 
2019/24/6.1.1 RM schvaluje: 

umístění sídla spolku Kvítko - dětský lidový soubor, z.s na adrese Masarykova 100, 667 01 Židlochovice.  
 

2019/24/6.121 RM schvaluje: 
aby byla tato adresa zapsána do veřejného spolkového rejstříku tak, jak to vyžaduje zápis dle občanského 

zákoníku. 

 
2019/24/6.2 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek  Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.  
Uzavřením dodatku bude zajištěn  noční spoj v sobotu, neděli a ve svátek z Brna do Židlochovic a zpět.     

 

2019/24/6.3 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně zá vaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. Toto usnesení nabývá 

účinnosti dnem vyhlášení novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve Sbírce zákonů. 
 

2019/24/6.4 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně zá vaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem vyhlášení novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve 

Sbírce zákonů. 
 

2019/24/6.5 RM doporučuje: 
ZM, aby vydalo Obecně zá vaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Toto usnesení 

nabývá účinnosti dnem vyhlášení novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve Sbírce zákonů. 
 

2019/24/6.6.1 RM schvaluje: 
podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku  škol a školských zařízení - navýšení kapacity  školní 

jídelny z 900 na 1000 strávníků , jejíž činnost vykonává  Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace,  a to s účinností od 22.11.2019.  
 

2019/24/6.6.2 RM pověřuje: 
Mgr. Martinu Bartákovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 
 

 

 


