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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 38 

Dne: 17. července 2020 

 

RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 17. 7. 2020. 
 

2020/38/1 RM rozhodla: 
posunout termíny plnění usnesení dle textu. 

 
2020/38/3.1 RM doporučuje: 

ZM, aby vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. X/2020, o stanovení systému 

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

2020/38/3.2 RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu o dílo se společností PROFIFLEX s.r.o., Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, IČO: 29363667, 

DIČ: CZ29363667 na dodávku a montáž venkovních žaluzií na okna jižní fasády objektu MŠ BRNĚNSKÁ 

Židlochovice v ceně dle nabídky: 101.933,- Kč bez DPH. 
 

2020/38/3.3 RM rozhodla: 
uzavřít dodatek č. 1/2020 smlouvy o dílo č. 0116/2020 „Doplnění dětského hřiště (na sídlišti Družba - U 

Lodě)“ s firmou DŘEVOSLAV s.r.o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČO: 28077652, týkající se 
prodloužení termínu dokončení díla do 31. 7. 2020. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.   

 

2020/38/3.4 RM rozhodla: 
odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo č. 0021/2020 „Restaurování památky Boží muka“ s MgA. Josefem 

Červinkou, Jičínská 1512, 288 02 Nymburk, z důvodu neobdržení dotace. 
 

2020/38/3.5.1 RM rozhodla: 

o pořadí vyhodnocených a posouzených nabídek na akci „Úklid budov MěÚ Židlochovice“ následně: 
Pořadí nabídek: 

1. pořadí – Raamar s.r.o., Litoměřická 582, 190 00 Praha 
2. pořadí – Čistící stroje s.r.o.,Litvínovice 319,370 06 České Budějovice 

3. pořadí – FORCORP GROUP spol. s r.o., Hodolanská 413/32, 9 00 Olomouc 

 
2020/38/3.5.2 RM ukládá: 

uzavřít smlouvu na zakázku „Úklid budov MěÚ Židlochovice“ s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil 
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. 

 

2020/38/4.1 RM rozhodla: 
vzít zpět souhlas s podnájmem bytu č. 13, na sídlišti Družba 651 v Židlochovicích, třetím osobám, který byl 

udělený dne 25. 9. 2002 nájemníkovi paní xx s  termínem ode dne doručení rozhodnutí RM.  
 

2020/38/4.2.1 RM rozhodla: 

ukončit dohodou smlouvu o nájmu bytu č. 0155/2018 na byt č. 3 v domě č. p. 256 na Coufalíkově náměstí 
s nájemcem xx, a to ke dni 31. 7. 2020. 

 
2020/38/4.2.2 RM rozhodla: 

uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 7 na ul. Komenského 79 s paní xx na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 30. 6. 
2021. Výše nájemného bude stanovena dle „Zásad pro stanovení nájemného u nájemních vztahů k bytům 

v majetku města Židlochovice“.   

 
2020/38/4.3.1 RM rozhodla: 

vyhlásit adresný záměr směny části pozemku p. č. 554, k. ú. Židlochovice, za pozemek společnosti Draft Inc. 
s.r.o., Spodní 674/10 625 00 Brno, IČO: 634 830 09, parcelní číslo pozemku 548/69, k. ú. Židlochovice ve 

stejné výměře, tj. 180 m2.  
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2020/38/4.3.2 RM doporučuje: 

ZM schválit směnu části pozemku p. č. 554, k. ú. Židlochovice, za pozemek společnosti Draft Inc. s.r.o., 
Spodní 674/10 625 00 Brno, IČO: 634 830 09, parcelní číslo pozemku 548/69, k. ú. Židlochovice ve stejné 

výměře, tj. 180 m2. Směna bude uskutečněna bez doplatku.  Geometrický plán zpracuje Draft Inc. s.r.o., 
Spodní 674/10, 625 00 Brno, IČO: 634 830 09 

  

2020/38/5.1 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 Holasice, Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Žabčice. 

 

2020/38/5.2 RM schvaluje: 
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK065919/20/OKH na akci 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBROJNICE JSDH MĚSTA ŽIDLOCHOVICE“. 
 

2020/38/5.3 RM schvaluje: 
přijetí dotace z Jihomoravského kraje z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC v Jihomoravském kraji v roce 

2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
RM bere na vědomí:: 

realizaci akce -  koncert Lenky Dusilové. 
 

 


