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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 31 

Dne: 17. března 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 17. 3. 2020. 
 

2020/31/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/31/2.1.3 RM rozhodla: 
v souvislosti se současnou situací epidemie koronaviru, zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku 

Celoplošná oprava krytu vozovky, I. – III. část ul. Komenského, Židlochovice. 
 

2020/31/2.2 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o dílo s firmou PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 

Brno, IČO: 25597710, zastoupenou jednatelem Radkem Kočkou na provedení přístavby budovy denního 

stacionáře a sociálního bydlení na ulici Palackého v Židlochovicích v ceně víceprací dle změnových listů č. 7 
až 16 ve výši 361.378,- Kč bez  DPH. Celková smluvní částka za provedení díla bude činit 26.542.843,19 Kč 

bez DPH. Předmětem uzavřeného dodatku je rovněž prodloužení termínu předání díla z 31. 5. 2020 na 10. 7. 
2020. 

 
2020/31/3.1 RM rozhodla: 

uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy o dílo č. 0017/2020 s MgA. Josefem Červinkou, Dusílkova 905/27, 638 00 

Brno, týkající se provedení 4 cyklů odsolení na sloupu Nejsvětější Trojice v ceně  85 476 Kč bez DPH.   
Celková cena díla bude činit:  293 776 Kč bez DPH. 

 
2020/31/4.4.1 RM rozhodla 

ukončit nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ul. Havlíčkova 393, Židlochovice s xx ke dni 30. 4. 2020. 

 
2020/31/4.4.2 RM rozhodla: 

uzavřít Smlouvu o nájmu obytného prostoru – obytného kontejneru pro sociální bydlení č. 3 na ul. Nádražní 
937 s xx na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí rady č. 2020/30/4.4.1 a  2020/30/4.4.2 ze dne 28. 2. 2020. 
 

2020/31/5.1 RM rozhodla: 
uzavřít darovací smlouvu s neziskovou organizací Sázíme stromy, z.ú., Libochovická 1072/11, Dolní Chabry, 

184 00 Praha 8, IČO: 02626870 s hodnotou daru ve výši 5 000,- Kč.   
 

2020/31/6.1 RM rozhodla: 

schválit návrh smlouvy o poskytování právního poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek s Fiala, 
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno. 

 
2020/31/6.2 RM schvaluje: 

zřízení „Komise pro plánování sociálních služeb“ a její obsazení dle přílohy. 

 
2020/31/6.3.1 RM schvaluje: 

Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 
Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcí Vojkovice a městysem Nosislav. 

 
2020/31/6.3.2 RM doporučuje: 

ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví společný školský obvod Základní škola 

Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcí Vojkovice a městysem Nosislav. 
 

31/8.1 RM rozhodla: 
v souvislosti se současnou situací epidemie koronaviru o  uzavření provozu MŠ Židlochovice  s platností od 

středy 18.3.2020 do odvolání. 
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31/8.2 RM rozhodla: 

s ohledem na nouzový stav z důvodu epidemie koronaviru a potřebu chránit své občany o nákupu 
ochranných roušek v celkové částce za 250 000,- Kč vč. DPH.  

 
31/8.3 ukládá: 

provést průzkum trhu,  vybrat nejvýhodnějšího dodavatele ochranných roušek a vystavit objednávku na 

nákup roušek za 250 000,- Kč vč. DPH. 
 


