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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 34 

Dne: 15. května 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 15. 5. 2020. 
 

2020/15/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/34/2.1.1 RM rozhodla: 

v zadávacím řízení „GASTROTECHNOLOGIE“ vybrat v souladu s doporučením hodnotící komise jako vítěznou 

nabídku účastníka „GASTROFORM s.r.o.“, IČO: 01637801, s nabídkovou cenou 13 539 000,- Kč bez DPH a 
délkou záruční lhůty 36 měsíců. 

 
2020/34/2.1.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „GASTROTECHNOLOGIE“ s účastníkem zadávacího řízení „GASTROFORM s.r.o.“, 

IČO: 1637801, se sídlem Ondrova 159/9, 635 00 Brno, na základě předložené nabídky. 
 

2020/34/2.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 2 k SoD č. 0037/2019 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 401 892,37 Kč bez DPH na celkovou částku 61 866 025,32  Kč bez DPH  a v prodloužení termínu  a) 

dokončení stavebních prací do 30. 6. 2020, b) předání a převzetí dokončeného díla do 10. 7. 2020.   

 
2020/34/2.3.1 RM rozhodla: 

odsouhlasit předloženou Variantu č. 1 smlouvy a odsouhlasit vyčíslení finančního objemu prací ve výši 
3 297 604,39 Kč bez DPH (Přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny). 

 

2020/34/2.3.2 RM bere na vědomí: 
oznámení překážky s omezením vzhledem k situaci vyhlášeného nouzového stavu a možnými dopady na 

dokončení akce (Přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny). Upřesnění dopadů na termín dokončení akce 
předloží dodavatel PORR a.s. do 31. 8. 2020. 

 

2020/34/2.4 RM bere na vědomí a schvaluje: 
podání žádosti s názvem „Revitalizace nemovitého kulturního dědictví Robertovy vily v Židlochovicích – místo 

sdílené historie a společné budoucnosti“ do programu Kultury z Fondů EHP 2014-2021 (Norské fondy). 
Žádost byla podána dne 30. 4. 2020.  

 
2020/34/2.5.1 RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na akci „NÁKUP OSOBNÍHO VOZU PRO MP - ŽIDLOCHOVICE“ následně: 

1. pořadí – OPPORUTUNITY, spol. s r.o., Sedláčkova 2559/10, 628 00 Brno 
2. pořadí – Auto Centrum Jih 2000, Velkomoravská 3950/26 a, 605 01 Hodonín 

 
2020/34/2.5.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na akci „NÁKUP OSOBNÍHO VOZU PRO MP - ŽIDLOCHOVICE“ s účastníkem zadávacího 

řízení, který se umístil jako první v pořadí. 
V případě, že tento účastník neposkytne potřebnou součinnost ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ, RM 

ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil v pořadí jako druhý. 
 

2020/34/2.6 RM rozhodla: 
uzavřít Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0004/2020 ze dne 16. 1. 2020 na akci „KOMUNITNÍ 

CENTRUM – VYBAVENÍ INTERIÉRU“. 

 
2020/34/3.1 RM ruší: 

usnesení RM č. 2020/33/3.1. o koupi pozemků p. č. 2307/16 a 2307/33 (pozemky na LV č. 2655, k. ú. 
Židlochovice) z důvodu prodeje pozemků jinému zájemci.  

 

2020/34/3.2.1 RM doporučuje: 
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ZM přijmout od pana xx, jako dar do svého vlastnictví pozemek p. č. 1527/1, zapsaný v katastru nemovitostí 

pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 3094. Jedná se o pozemek na rohu ul. Masarykova/Smetanova. 
 

2020/34/3.2.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení s firmou BCL TRADE s.r.o., Jámy 

770/10, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 282 753 81. Jedná se o stavební povolení s názvem „Židlochovice, 

regenerace panelového sídliště Družba, IV. etapa“, pouze  objekt 1, v lokalitě 1. Stavební povolení vydáno: 
Městským úřadem Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odborem dopravy, Nádražní 750, 667 

01 Židlochovice, dne 17. 3. 2020 pod č. j. MZi-OD/1722/2020-3 SO rozhodnutí o prodloužení stavebního 
povolení. 

 

2020/34/3.2.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo na vybudování parkoviště – objekt 1 v lokalitě 1 (naproti Paviru) se společností BCL 

TRADE s.r.o., Jámy 770/10, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 282 753 81 za cenu 28 000,- Kč bez DPH.  
 

2020/34/3.3.1 RM ruší: 
„Nařízení města Židlochovice č. 2/2019, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují 

úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti chodníků a místních komunikací.“ 

 
2020/34/3.3.2 RM vydává: 

„Nařízení města Židlochovice č. 8/2020, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují 

úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků a místních komunikací.“  
 

2020/34/4.1 RM rozhodla: 
uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení  č. 1 na ul. Nádražní 

937 s xx na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021. 

 
2020/34/4.2 RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A. 
Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, za účelem úpravy distribuční soustavy u akce: 

„Židlochovice, příp. vNN, Švehlíková“ přes pozemek p. č. 117/75 a 117/58 v k. ú. Židlochovice, zapsané na 

LV č. 1, za jednorázovou úplatu stanovenou dle ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech 
města Židlochovice 11.100,- 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.  

 

2020/34/4.3 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou itself s.r.o., Pálavské náměstí 

4343/11, 628 00 Brno, IČ: 188 260 16, na umístění a provoz podzemní komunikační sítě zřízené v rámci 
stavby „Veřejné optické přístupové sítě Nosislav, včetně přípojné trasy“ na p. č. 2809/4 a 2810/7, k. ú. 

Židlochovice, zapsaných na LV č. 1.  
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 28,- Kč za 1 m délky podzemního komunikačního 

vedení, tzn. při délce vedení 504,12 m činí úhrada 14 115,- Kč bez DPH.   

 
2020/34/4.4  RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení  č. 2 na ul. Nádražní 
937 s xx na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

2020/34/4.5  RM rozhodla: 
ukončit Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 2 na ul. 

Palackého 939 s xx k datu 15. 5. 2020 dohodou. 
 

2020/34/4.6.1 RM rozhodla:  
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5  v domě č. p. 52, ul. Komenského v Židlochovicích s xx. 

Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 18. 5. 2020 do 17. 5. 2021. Výše nájemného je stanovena dle ,,Zásad 

pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku města Židlochovice,, na 78,- Kč m2 rok. 
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2020/34/4.6.2 RM rozhodla: 
ukončit nájemní smlouvu č. 51/16 ze dne 24. 3. 2016 o nájmu domu č. p. 273 ul. Strejcův sbor 

v Židlochovicích, která byla uzavřena s xx, a to dohodou ke dni 17. 5. 2020. 
 

2020/34/5.1.1 RM schvaluje: 

návrh na zahájení zadávacího řízení na dodavatele úklidu budov MěÚ Židlochovice.  
 

2020/34/5.1.2 RM rozhodla: 
o podání výpovědi smluv č. 125/2014 a 193/2015 s firmou STOPRO servis s.r.o., Lidická 676, 667 01 

Židlochovice, IČ 29272971 na zajištění úklidu budov Nádražní č. p. 750 a náměstí Míru č. p. 152. 

 
2020/34/5.2 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 2020“ s obcí Blučina, Hrušovany u Brna, Měnín. 
 

2020/34/5.3 RM rozhodla: 

kompenzovat panu xx, náklady vložené do bytu č. 7 ve výši 25 tis. Kč a tuto sumu započítat vůči dlužnému 
nájmu. 

  
 


