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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 2. září 2020 v 18:15 

hodin v klubovně Komunitního centra, ul. Legionářská 950 v Židlochovicích 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:15 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, doc. Mgr. Petr Francán, Antonín Houdek, Mgr. Lenka Brázdová se dostavila 

v 18:35 
Neomluven:0  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18.15 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 
schopné usnášení. 

 
Na úvod představil starosta nového ředitele Mateřské školy Židlochovice Bc. et. Bc. Miloslava Plocka, který 

poděkoval za projevenou důvěru. Konstatoval, že se pokusí ji nezklamat a bude se snažit naplnit všechna 

očekávání. 
 

Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

15/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Vlastimila Helmu a Ing. Oldřicha Kahouna. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

15/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 15 

 

15/1 Zahájení 
15/2 Rozprava občanů 

15/3 Zpráva o plnění usnesení 
15/4 Informace z RM 

15/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 12/2020, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

15/6 Individuální dotace na opravu štítové zdi bytového domu č. p. 153 na náměstí Míru  

15/7 Odpuštění nájmů v době karanténních opatření  covid-19 
15/8 Koupě pozemků  v k.ú. Židlochovice – pozemky mezi Svratkou a silnicí II/416 (p.č. 1163/11 a 

1163/23) 
15/9 Prodej městského bytu č. 12 na sídl. Družba, Židlochovice 

15/10 Prodej městského bytu č. 14 na sídl. Družba, Židlochovice 

15/11 Zrušení daru pozemku p.č. 1658/2 v trati Podsedky 
15/12 Koupě pozemků  v k.ú. Židlochovice – pozemky u soutoku Svratky, Cézavy a benzinky ve 

Vojkovicích 
15/13 Přijetí  kontokorentu od  ČS a.s. 

15/14 Prodej městského bytu č. 18 v ul. Havlíčkova 393 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 15 2 

15/15 Rozprava občanů 

15/16 Rozprava zastupitelů 
15/17 Závěr 

 
Hlasování: 14 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Liborem Kafkou a Ing. Vítem Betášem, byl 

vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je schválený. Připomínky a dotazy 

z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 

K bodu 

15/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
P. Dvořáková 

si stěžuje na chování a obtěžující hluk obyvatel sociálních buněk u Adosy a jejich návštěv. Konstatuje, že 
jejich chování je neúnosné, celé prázdniny poslouchají již od odpoledne jejich pokřikování a hádky, jsou 

svědky opileckých potyček. Obrací se na vedení města s žádostí o řešení situace.  
Ing. Vitula  

je touto informací překvapen. Domníval se, že se jedná o již vyřešenou starou záležitost, neboť město 

nechalo proti tomuto hluku nainstalovat nástavbu na plot. Uvádí, že je potřeba v případě výtržnictví ihned 
kontaktovat městkou policii. Zároveň nechá posílit pravidelné kontroly této lokality.  

P. Dvořáková 
odpovídá, že policii nekontaktují, neboť než přijedou, bývá často již po problému. Lidé z domu se také bojí 

policii kontaktovat. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že MP je nutno kontaktovat i z důvodu evidence. Poté lze s těmito informacemi dále pracovat. 

K obavám z volání uvádí, že nikdo z výtržníků nezjistí, kdo policii volal a také, zda se jedná o výjezd na 
zavolání anebo pravidelnou kontrolu.   

P. Dvořáková 

se dále dotazuje, zda se nájemníci vůbec mohou takto opíjet.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že se jedná o nájemní bydlení, které jako každé jiné nájemní bydlení tuto problematiku neřeší. 
Město ale nechává kontrolovat požití alkoholu u svých zaměstnanců v práci. Týká se to zaměstnanců 

městské čety, kteří v buňkách bydlí. Kontrola tedy probíhá, ale v pracovní době. Město ale má i jiné 
možnosti, jak toto řešit. 

P. Dvořáková 

dále konstatuje, že chápe, že se bude řešit rušení nočního klidu. Zajímá ji ale, jak řešit obtěžování hlukem 
odpoledne.  

JUDr. Remunda 
odpovídá, že to je složité. Řešení vidí v občanské žalobě.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že je také možné upravit návštěvní režim lokality. Je potřeba ale získat dostatek informací.  
P. Novotný ze Sportovní ulice 

si stěžuje na velký hluk z vlakového nádraží. Konstatuje, že hluk pochází z jednoho typu vlaků a navrhuje 
instalaci protihlukové stěny.  

Ing. Vitula 
vysvětluje situaci a popisuje kroky města v této věci. Již od zimy město intenzivně jedná jak s Českými 

drahami, tak s hygienickou stanicí. Jedním z výsledků jednání je i to, že dráhy začaly vlaky přes léto na noc 

vypínat. Město také upozornilo na tuto problematiku Jihomoravský kraj v souvislosti s nákupem nových 
vlakových souprav. Město nechalo rovněž provést dvě hygienická měření, jedno doc. Rajmicem a druhé 

hygienou, které bylo potřeba pro kolaudaci stavby města – nekolejové části terminálu. Obě měření uvedla 
hluk vlaku jako problém, byť podmínkám kolaudace hlukové limity vyhověly (nejednalo se totiž o kolaudaci 

železniční tratě). Další měření hluku hygienou by měly na podzim zadat dráhy, a to ke kolaudaci samotné 

železnice. Ta je zatím ve zkušebním provozu. Dá se předpokládat, že  v tomto případě limit hluku vyhovovat 
nebude a bude potřeba aplikovat dodatečné opatření. Jako příklad uvádí odstavování souprav mimo 
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Židlochovice anebo vybudování protihlukové stěny. Konstatuje, že nynější plot je pouze zábranou vstupu 

chodců, nikoliv protihlukovou bariérou. Samotná realizace opatření pak bude na Správě železnic. Reálnou 
realizaci odhaduje na rok 2021. 

 
V 18:35 se dostavila Mgr. Lenka Brázdová, přítomno je 12 členů ZM. 
 

P. Novotný 
se dotazuje, co může město udělat do té doby. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že město se zasadilo o vypínání souprav přes noc, to už probíhá.  

P. Kavalířová 

konstatuje, že vypínání přes noc pomohlo hodně, nicméně se jedná o časové období mezi 23 – 5 hod. 
Problém je ale i např. v odpoledních hodinách, kdy by měli rádi po práci klid a neobtěžoval je tento hluk, vlak 

stojí ve stanici třeba 50 min. 
Ing. Vitula 

konstatuje, že na takto krátkou dobu soupravu vypnout nelze.  
P. Kavalířová 

navrhuje, aby se město zasadilo o to, aby do Židlochovic jezdily pouze staré soupravy, které hlučné nejsou.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že i v tomto směru město s drahami jedná. Dráhy se snaží posílat do Židlochovic více starých 

souprav, které jsou tišší, ne vždy se to však daří. Přislíbil další jednání s drahami v této věci.  
Mgr. Šenkyřík 

konstatuje, že se osobně se starostou měření hluku zúčastnil. Chápe tento problém a konstatuje, že město 

se pro vyřešení problému snaží dělat opravdu maximum.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že jednání probíhají, ale ze strany Českých drah nebyl na takovéto problémy nikdo připraven. 
Podobné problémy odhaduje i na nově budované trati v Hustopečích u Brna. Vlaky totiž běžně v obytné 

zástavě odstavené nebývají a tudíž tento problém dosud dráhy neřešily. 
P. Kavalířová 

se obává, že železnice nebude budování protihlukové stěny nakloněna.  

Ing. Vitula 
si to nemyslí. Konstatuje, že pro Správu železnic se jedná o technický problém, který umí vyřešit. Odhaduje 

částku na vybudování na cca 5 mil. Kč a konstatuje, že v jejich rozpočtu se nejedná o žádnou astronomickou 
sumu. Problém vidí spíše v procesním řízení, kdy se realizace může kvůli byrokracii protáhnout.   

P. Kavalířová 

se dotazuje, kdy může znát výsledek dalšího  jednání s drahami.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že do týdne. Navrhuje vzájemné kontaktování se.  
P. Fenz 

navrhuje podání soukromé žaloby a žádat o náhradu školy za znehodnocení nemovitosti. Dále děkuje za 

otištění článku ve zpravodaji s upozorněním na podvodnici. Věří v její odsouzení a prosí město o sociální 
podporu – dohled nad její matkou.  

P. Vitula 
souhlasí, servis seniorce město poskytne rádo, za tuto situaci p. Fenz ani nikdo jiný kromě samotné 

podvodnice nemůže.  
 

K bodu 

15/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/3 

 

Diskuse:  
 

Na úvod starosta prezentoval na žádost MUDr. Wendscheho návrh Arch. Jury na spodní část náměstí 
(následné projednání bodu Individuální dotace na opravu štítové zdi bytového domu č. p. 153 na náměstí 

Míru)  a na žádost z minulého jednání zastupitelstva projekt Archeoparku. 
 

Zastupitelé se k návrhu individuální dotace na opravu štítové zdi bytového domu č. p. 153 vyjadřují 

negativně. Domnívají se, že tím, že se neschvaluje v rámci programu „Dotace na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí ve městě Židlochovice 2020“ a ani nesplňuje podmínky této dotace, by neměla být schválena. 

https://www.zidlochovice.cz/cs/aktuality/dotace-na-rekonstrukci-a-opravy-fasad-nemovitosti-ve-meste-zidlochovice-2020.html
https://www.zidlochovice.cz/cs/aktuality/dotace-na-rekonstrukci-a-opravy-fasad-nemovitosti-ve-meste-zidlochovice-2020.html
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Vyjadřují se také negativně k tomu, že je fasáda domu dlouhodobě neudržovaná a nyní majitel žádá o 

nadstandardní příspěvek. 
Ing. Vitula 

konstatuje, že požadavek na doplnění výlohy z boční strany domu vznikl z návrhu Arch. Jury  a tedy záměru 
města. Úprava oproti původnímu návrhu byla s panem architektem konzultována a schválena, neboť 

původnímu záměru nebylo možné vyhovět kvůli klenbám uvnitř domu. Dále vysvětluje svůj omyl, kdy se 

domníval, že štítová zeď domu je města. Proto panu -- doporučil, aby žádost o dotaci na opravu fasády 
nepodával, že zeď opraví město jako svůj majetek. Po vysvětlení tohoto omylu tedy panu -- doporučil podat 

žádost o individuální dotaci. Dále uvádí, že žádost o tuto individuální dotaci je tu i proto, že se opravdu jedná 
o dotaci, která nesplňuje podmínky dotace na fasádu, ale investice byla vynaložena na základě požadavků 

města a domy na náměstí nelze úplně srovnávat s domy v jiné lokalitě ve městě. I oprava fasády cukrárny 

byla nestandardní a finančně vysoce náročná, na tuto opravu se mu ale podařilo zajistit prostředky z jiných 
dotačních zdrojů.  Rozpočet opravy posuzoval odbor investic, který požadovanou částku výrazně snížil.  

 
A k prezentaci Archeoparku se  

MUDr. Wendsche 
dotazuje, jaký postoj má k projektu v současnosti obec Blučina? 

Ing. Vitula 

odpovídá, že jednání s Blučinou je naplánováno na příští týden.  
P. Helma 

konstatuje, že projekt Archeoparku je na území Blučiny, ale investorem bude město Židlochovice. Navrhuje 
do názvu Archeoparku zakomponovat název Židlochovic.    

Ing. Vitula 

konstatuje, že námět je to dobrý, ale o této změně lze uvažovat až po vydání stavební povolení a dokončení 
projektu. Také uvádí, že by do projektu v budoucnu rád zapojil více obcí regionu, neboť i na jejich 

katastrech jsou významná naleziště. 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 2. 9. 2020. 

 

K bodu 
15/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

Ing. Kahoun 
se dotazuje na reálný termín opuštění provizorní školní jídelny v Sokolovně. 

Ing. Cmarková 
odpovídá, že stavba nové jídelny by měla být dokončena do konce roku, s přestěhováním technologií je 

reálný termín uvolnění sokolovny koncem ledna.  

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 

15/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 12/2020, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 
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2020/15/5 ZM rozhodla: 

vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 12/2020, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/6 Individuální dotace na opravu štítové zdi bytového domu č. p. 153 na náměstí Míru 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/6 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
se dotazuje, co v prodejně bude? 

Ing. Vitula 
odpovídá, že už dříve slyšel více variant, z té poslední, která byla dojednaná téměř na 100%, ale nakonec 

sešlo. Momentálně aktuální informace nemá.  

Ing. Betáš 
se dále dotazuje, zda se žádá o dotaci na opravu štítu anebo na výlohu.  

Ing. Vitula 
vysvětluje. Žádost o dotaci je na stavební úpravy štítu, vč. otvorů, na vlastní výlohu se o dotaci nežádá.  

P. Kafka 

se domnívá, že vytvoření nového výlohy v nebytových komerčních prostorách nesplňuje podmínky dotace.  
Mgr. Šenkyřík 

uvádí: město má vytvořenou koncepci nároží náměstí podle návrhu Arch. Jury. Proto požádalo pana --, aby 
v rámci úprav nebytového prostoru v přízemí, které zrovna prováděl, provedl i doplnění výlohy z boční strany 

domu, aby se přiblížil návrhu Arch. Jury. Není to tedy napasování žádosti do schváleného programu na 
rekonstrukci fasád, který stejně skončil, ale poskytnutí nové individuální dotace. Prostředky na tuto dotaci by 

se sice poskytly z nevyčerpaných financí z tohoto programu, ale samotná dotace by neměla s tímto 

programem nic společného.  
P. Helma 

se dotazuje, zda by to pak nebyla veřejná podpora.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že nebyla.  

P. Helma 
navrhuje, aby se žádost o dotaci přizpůsobila podmínkám dotací na fasády. Propočítat plochu opravované 

fasády a podle výsledné kalkulace schválit částku dotace.  
Ing. Vitula 

vysvětluje, že záměr přizpůsobit žádost podmínkám těchto dotací nebyl. Jedná se o úplně jinou situaci, kdy 

se vlastník objektu přizpůsobil návrhu a záměru města, nejedná se o běžnou opravu fasády. 
JUDr. Remunda 

se dotazuje, proč o dotaci žádá pouze jeden z majitelů objektu, když vlastníci jsou dva.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že proto, že investorem, a tedy i příjemcem dotace, by byl pan -- sám.  
Ing. Betáš 

navrhuje, vzhledem k finanční situaci města, řešit tuto žádost např. bezúročnou půjčkou.  

Ing. Petr Svoboda 
konstatuje, že toto není řešením, když pan -- úpravy provedl na žádost města.  

Ing. Vitula 
navrhuje stažení bodu z programu. Zkusí na příští jednání ZM navrhnout jiné řešení.  

Ing. Kahoun 

konstatuje shodu zastupitelů na poskytnutí dotace na opravu bytového domu č. p. 153 na náměstí Míru, 
pokud by žádost splnila podmínky dotace na opravu fasád.  

 
Protinávrh usnesení: 
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2020/15/6 ZM stahuje: 

Individuální dotaci na opravu štítové zdi bytového domu č. p. 153 na náměstí Míru z programu 
15. zasedání ZM. 

 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 8 pro 

 3 zdrželi 

 1 proti 
Protinávrh usnesení byl schválen. 

 
Návrh usnesení: 
 
2020/15/6 ZM schvaluje: 
individuální dotaci na opravu štítové zdi bytového domu na adrese Nám. Míru č. p. 153 ve výši 100 000,- Kč. 
 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno. 

 
K bodu 
15/7 Odpuštění nájmů v době karanténních opatření  covid-19 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/7 

 

Diskuse:  
 

Ing. Kahoun 

konstatuje, že finanční výbor doporučuje bod ke schválení. 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/15/7 ZM schvaluje: 
odpuštění placení nájemného v prostorách města po dobu uzavření provozoven v souvislosti 

s krizovým opatřením vlády Petru Majkutovi ve výši 29 040,30 Kč a ZUŠ ve výši 44 800,04 Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/8 Koupě pozemků  v k.ú. Židlochovice – pozemky mezi Svratkou a silnicí II/416 (p.č. 
1163/11 a 1163/23) 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/8 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 

doplňuje, že tato částka bude uznatelným nákladem projektu.  
Ing. Kahoun 

se dotazuje, zda to tak bude i u pozemků Vojkovic, které byly s městem vzájemně započteny v souvislosti 
s příspěvkem na školní jídelnu.   

Ing. Vitula 

odpovídá, že ne, že tyto jsou ve výpůjčce, nicméně o tomto řešení situace bude uvažovat.  
 

Návrh usnesení: 
 

2020/15/8 ZM rozhodlo: 

koupit pozemky p. č. 1163/11 a 1163/23 zapsané na LV č. 1610 pro k. ú. a obec Židlochovice, 
od Jaroslava Krejčiříka, trvalý pobyt U Hřiště 729, 664 42 Modřice, za stanovenou kupní cenu 

60.600,- Kč. 
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Jedná se o pozemky mezi řekou Svratkou a komunikací II/416.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/9 Prodej městského bytu č. 12 na sídl. Družba, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/15/9 ZM rozhodlo: 
prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/12 v domě č. p. 651, zapsanou  v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 
2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 

č. 1855),   

 podíl na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/12, 
zájemci Josefu Labuťovi, Nádražní 499, 538 42 Ronov nad Doubravou, s nejvyšší kupní cenou: 

2 611 111,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných záměrem.  
S kupujícím může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

15/10 Prodej městského bytu č. 14 na sídl. Družba, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2020/15/10 ZM rozhodlo: 
prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/14 v domě č.p. 651, zapsanou  v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví pro obec a k.ú. Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 
2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 

č. 1855),   

 podíl na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/14, 
zájemcům Radimu Reniersovi, Strakatého 3769/7, 636 00 Brno a Kamile Klecanské, J. 

Faimonové 5, 628 00 Brno, každému ½,  s nejvyšší kupní cenou: 2 657 000,- Kč a uzavřít s nimi 
kupní smlouvu při splnění podmínek daných záměrem.  

 
S kupujícími může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 

finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
15/11 Zrušení daru pozemku p.č. 1658/2 v trati Podsedky 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/11 

 

Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

konstatuje, že předkupní právo bylo novelou občanského zákoníku zrušeno, domnívá se, že to mění situaci. 
Ing. Vitula 

děkuje a souhlasí. Paní Zdeňka Čermáková bude s touto informací kontaktována a bude dohodnut další 

postup.   
 

Návrh usnesení: 
 

2020/15/11 ZM ruší: 
své usnesení č. 2020/12/7 ze dne 11. 3. 2020, kdy rozhodlo přijmout od Čermákové Zdeňky, 

Tolstého 1199/7, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – podíl 1/2, Franzové Jany, Bezručova 849/3, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem – podíl ¼, Pelcové Kateřiny, Famfulíkova 1143/13, Kobylisy, 182 
00 Praha 8 – podíl ¼,  jako dar do svého vlastnictví - pozemek p.č. 1658/2, zapsaný v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, na LV č. 1542. Jedná se o pozemek v trati Podsedky. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
15/12 Koupě pozemků  v k.ú. Židlochovice – pozemky u soutoku Svratky, Cézavy a benzinky 

ve Vojkovicích 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/12 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/15/12 ZM rozhodlo: 

koupit od realitní kanceláře, tj. od Hany Karasové, IČ: 40387470, se sídlem Hlavní 8, 667 01 
Vojkovice,  do svého vlastnictví pozemky p.č. 1163/13, 1163/17, 1163/6 a 1164/1, které jsou  

zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2507 a jsou ve vlastnictví 
Hany Faitové, trvalý pobyt Kpt. Rubena 441, 667 01 Židlochovice, za stanovenou kupní cenu 

49,-Kč/m2, tj. kupní cena všech pozemků placená paní Faitové činí 228.634,-Kč bez DPH. Do 

uzavření kupní smlouvy bude podepsána smlouva rezervační s poplatkem 36.300,- Kč vč. DPH.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
15/13 Přijetí  kontokorentu od  ČS a.s. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/13 

 

Diskuse:  
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P. Helma  

požaduje předložit finančnímu výboru cash flow a finanční zadlužení města. V minulém zápisu bylo chybně 
uvedeno, že předložení finančního výhledu města finančnímu výboru požaduje Ing. Kahoun. Předložení 

nepožadoval Ing. Kahoun, ale finanční výbor, a to včetně zadlužení města a do konce volebního období.  P. 
Helma tedy žádá za finanční výbor o doplnění finančního zadlužení  tj. dopracování tabulky předložené Ing. 

Kafkovou. Dále se dotazuje, proč banka neschválila žádost města o kontokorent ve výši 30 mil. 

Ing. Vitula 
vysvětluje, že obecně jsou banky ostražitější a drží se spíše zpátky. Město část velkého úvěru nečerpalo, ale 

podle pravidel ČNB to nic nemění na tom, že požadujeme celkové navýšení úvěrového zatížení u České 
spořitelny. K nabídce kontokorentu byla oslovena i Komerční banka, u které by to byl první úvěr, a proto by 

byl pro banku lépe schválitelný. Připravují nám nabídku. K výši nového kontokorentu uvádí, že 20 mil. bude 

dostačující, po schválení prodeje městských bytů bude finanční situace města lepší.  
P. Helma 

se dotazuje, zda má město stále účty u dvou bank.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano.  
P. Helma 

se dále dotazuje, zda bude tento nový kontokorent do roku splacen.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano. Dále konstatuje, že u velkého úvěru má město v tento okamžik 40 mil. čerpání pokryto  

závazky jiných subjektů (svazku VaK a obcí v příspěvcích na stavbu školní jídelny a přírodovědných učeben). 
Ing. Kahoun 

doporučuje za finanční výbor bod ke schválení. 

 
Návrhy usnesení: 

 
2020/15/13.1 ZM rozhodlo: 

uzavřít s Českou  spořitelnou  a.s. kontokorentní úvěr ve výši 20 000 000,- Kč, s úrokovou 
sazbou 1M PRIBOR + 1,54 ročně, s dobou čerpání 1 rok od uzavření smlouvy a  se splatností  1 

rok od uzavření smlouvy. 

 
2020/15/13.2 ZM pověřuje: 

starostu podpisem úvěrové smlouvy. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 

15/14 Prodej městského bytu č. 18 v ul. Havlíčkova 393 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/15/14 ZM rozhodlo: 

prodat: 

 bytovou jednotku č. 393/18 v domě č. p. 393, zapsanou v katastru nemovitostí na listu 

pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, 
zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 

2800).  

 podíl v rozsahu 260/10672 na společných částech budovy č.p. 393 stojící na pozemku  
391, 

 podíl v rozsahu 260/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a 

k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podíl v rozsahu 260/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a 

k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 1. 
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zájemci Ing. Zbyňku Veselému, Zámecká 835, 667 01 Židlochovice, s kupní cenou 1 505 000,- 

Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných záměrem.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

15/15 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

15/16 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 
 

Ing. Petr Svoboda 

přednáší žádost obyvatelů Strejcova sboru na řešení kanalizace. Dešťová kanalizace prolíná do splaškové a 
při velkých deštích jim voda nastoupává do koupelen, prosí o rychlé řešení.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že nechá situaci prověřit. 

Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že v uvedené lokalitě je kanalizace jednotná a o problému se ví. V plánu oprav VaK je oprava 
kanalizace celého Strejcova sboru, která po kamerových zkouškách vyšla jako nejhorší. Bohužel se oprava 

kvůli finančním nárokům na čističku zpozdila. Výhledově je v plánu oprav na rok 2021. 
P. Helma 

se dotazuje, jak dopadly kamerové zkoušky na Žižkově.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že jsou kompletní a panu Helmovi je pošle.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje na plán rekonstrukce ulice Komenského.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že jak už bylo několikrát avízováno, z důvodu úspor se část investic v letošním roce pozastavila. 

Týká se to i opravy ulice Komenského.  Mohla by se ale opravit příští rok. 

MUDr. Wendsche 
upozorňuje na propadlé kanály na ul. Komenského. 

Ing. Cmarková 
odpovídá, že kanály nechá prověřit. 

MUDr. Wendsche 

se dále dotazuje, zda letos pochod čertů nebude kvůli COVIDu nebo i z jiného důvodu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že situace s koronavirem rozhodování usnadnila. Úvahy o ukončení akce už ale byly po poslední 
akci.   

JUDr. Remunda 
se dotazuje k jeho dřívějšímu námětu na narovnání pozemků v KN u terminálu. 

Ing. Cmarková 

odpovídá, že s geometrickým plánem na Předzámecký park  a jeho zápisem do KN čekali na vyhotovení GP 
k terminálu (který zahrnoval i parkovací stání u parku). 

 
K bodu 

15/17 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 20.15 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
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Ověřovatelé Vlastimil Helma  ........................................................  
 

 
 Ing. Oldřich Kahoun  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne 9. 9. 2020 
 


