
Město Židlochovice 
 

1 

RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 26 

Dne: 13. prosince 2019 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 13. 12. 2019. 
 

2019/26/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2019/26/2.1.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „SOKOLOVNA ŽIDLOCHOVICE – VYBAVENÍ PROVIZORNÍ JÍDELNY“: 

část A – Dodání myčky na nádobí: 
1. pořadí – GASTROFORM, s.r.o., Ondrova 9,635 00 Brno 

2. pořadí – CorHB, s.r.o., Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod  
3. pořadí – STEVY s.r.o., 5. května 3/20, 589 01 Třešť 

4. pořadí – GASTRO ELEKTRO SERVIS, Ladislav Král, Krásensko 114, 683 04 Drnovice  

 
část B – Dodání ostatního gastro vybavení: 

1. pořadí – GASTROFORM, s.r.o., Ondrova 9,635 00 Brno 
2. pořadí – CorHB, s.r.o., Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod  

3. pořadí – STEVY s.r.o., 5. května 3/20, 589 01 Třešť 
4. pořadí – GASTRO ELEKTRO SERVIS, Ladislav Král, Krásensko 114, 683 04 Drnovice  

 

2019/26/2.1.2 RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na akci „SOKOLOVNA ŽIDLOCHOVICE – VYBAVENÍ PROVIZORNÍ JÍDELNY“: 

část A – Dodání myčky na nádobí 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. 
 

část B – Dodání ostatního gastro vybavení 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. 
 

2019/26/2.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno, IČO: 25512111, 

zastoupenou jednatelem Petrem Brzobohatým na provedení stavební zakázky s názvem „Sociální bydlení 
Židlochovice – I. etapa“ v ceně víceprací dle změnových listů ve výši 293.717,- Kč bez  DPH. Celková smluvní 

částka za provedení díla pak bude činit 9.009.386,- Kč bez DPH.  

 
2019/26/3.1.1 RM doporučuje: 

ZM schválit zapojení do projektu s názvem Nachhaltiges Wohnviertel Židlochovice, Tschechien – 
Machbarkeitsstudie, Architekturwettbewerb, Kommunikationskampagne, Bebauungskonzept, 

Bürgerbeteiligung. 

 
2019/26/3.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s partnerem Centrumem pasivního domu, z.s. se 
sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 26995140   na zajištění projektu s názvem  

„Nachhaltiges Wohnviertel Židlochovice, Tschechien – Machbarkeitsstudie, Architekturwettbewerb, 
Kommunikationskampagne, Bebauungskonzept, Bürgerbeteiligung“. 

 

2019/26/3.2 RM ukládá: 
požádat  Správu železniční dopravní cesty s.p. o bezúplatný převod části pozemku p.č.614/1  a části p.č. 613 

včetně  části budovy č.p. 325 , která je součástí pozemku p.č. 613 vše v k.ú. Židlochovice. Jedná se o části 
pozemků a budovy ve vlastnictví České republiky na kterých spočívá stavba „Židlochovice – přestupní 

terminál IDS – nekolejová část, část A“ . 
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2019/26/4.1.1 RM rozhodla: 

ukončit nájem s nájemcem bytu č. 5 na ul. Komenského č.  p. 52 xx, nájemní smlouva č. 33/15 uzavřená  
dne 25. 2. 2015  dohodou ke dni 31. 12. 2019. 

 
2019/26/4.1.2 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 4,  v domě č. p. 79 na ul. Komenského v Židlochovicích s xx.             

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Výši nájemného stanovit dle„ Zásad pro 
stanovení  nájemného u  nájemních  vztahů k  bytům v  majetku  města  Židlochovice“.    

 
2019/26/4.2.1 RM rozhodla: 

o pořadí poptávky na „Umístění a provozování potravinářských automatů v budově vlakového nádraží, na ul. 

Nádražní  č. p. 325“ následně: 
1. pořadí – Delikomat, s.r.o., U Vlečky 843, 664 42 Modřice (č. j. OIMH/24007/2019) 

2. pořadí – Very Goodies a.s., Matiánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1 (č. j. OIMH/24153/2019) 
3. pořadí – Orange Fresh and Coffe Company s.r.o., Spálená 480/1, 602 00 Brno (č. j. 

OIMH/24139/2019) 
 

2019/26/4.2.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „Umístění a provozování potravinářských automatů v budově vlakového nádraží, na 
ul. Nádražní  č. p. 325“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil první v pořadí. 

 
2019/26/4.3.1RM rozhodla: 

ukončit smlouvu o zemědělském pachtu č. 143/17 dohodou ke dni 31. 12. 2019 uzavřenou mezi městem 

Židlochovice a xx. 
 

2019/26/4.3.2 RM  rozhodla: 
propachtovat pozemky p. č. 320/2 a 320/9 o celkové výměře 1 528 m2 v k. ú. Židlochovice xx za stanovenou 

nájemní cenu 2,- Kč/m2/rok, tzn. 3 056,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 
Jedná se o pozemky u slepičárny Xavergen. 

 

2019/26/4.4 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 2 na ul. Palackého 

s paní xx na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 

RM bere na vědomí: 

výpověď z pronájmu nebytového prostoru na Komenského 408. 
 

2019/26/4.5 RM ukládá: 
vyhlásit nový záměr pronájmu Komenského 408. 

 

2019/26/5.1 RM schvaluje: 
příspěvek xx, na vybudování příjezdové cesty k domu ve výši 20 tis. Kč se splatností do 31. 1. 2020. 

 
2019/26/5.2 RM  navrhuje: 

ZM schválit odměnu starostovi Ing. Janu Vitulovi a místostarostovi Mgr. Tomáši Šenkyříkovi. 
 

2019/26/6.1 RM schvaluje: 

přerušení provozu mateřské školy v období od 23. prosince do 1. ledna.  
 

2019/26/6.2 RM doporučuje: 
ZM, aby  

1. zrušilo usnesení č. 2019/8/7.1 a 2019/8/7.2 ZM ze dne 4. 9. 2019, 

2. rozhodlo, že společně s fondem s názvem ARCHEONET, nadační fond, IČO 08198250, se sídlem 
Komínská 1225/30, Bystrc, 635 00 Brno a Spolkem pro povznesení  kultury  a  vzdělanosti, IČO 

04988302, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice zakládá spolek s názvem Archeopark 
CEZAVY z.s., se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice a  

3. schválilo Zakladatelskou smlouvu a Stanovy spolku Archeopark CEZAVY z.s. 
 


