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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 7. října 2020 v 18:00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18.00 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Svoboda, Ing. Bronislav Svoboda, Mgr. Lenka Brázdová přišla v 18.05 

Neomluven:0  
 

A/ Úvod 

 

Zasedání zahájil v 18.00 hodin starosta Ing. Jan Vitula a vzhledem k mimořádným opatřením přijatých v 
souvislosti s nemocí COVID-19 dal nejprve slovo přítomným občanům. 
 

K bodu 

16/2 Rozprava občanů  

 

Diskuse:  

 
Občané ulice Sportovní 

si opětovně stěžují na hluk vlaku. Mají pocit, že tento problém trvá moc dlouho a řešení je v nedohlednu, 
zajímají se, kdy bude problém vyřešen. Dotazují se, co mohou udělat oni sami a co město. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že jednal jak s Českými drahami, tak se správou železnic. Železnice zatím není zkolaudována a 
funguje ve zkušebním režimu. Opakuje možné varianty řešení: noční odstavení vlaku v Hrušovanech (dráhy 

hledají ubytování pro zaměstnance), výstavba protihlukové stěny (ta by ale musela být abnormálně vysoká), 
dočasné posílání starých vlakových souprav, které hluk nevydávají, než budou krajem nakoupeny nové 

soupravy (dráhy se již snaží staré jednotky více posílat). Dále konstatuje, že v tuto chvíli není možné dělat 

něco víc, než se dělá. S oběma subjekty se znovu spojí a zjistí vývoj řešení. O výsledku bude občany 
informovat.   

 
V 18.05 přišla Mgr. Lenka Brázdová, přítomno je 13 členů ZM. 
 

A/ Úvod 

 
Po ukončení rozpravy občanů a jejich odchodu v 18.23 hodin starosta Ing. Jan Vitula oznámil, že podle 

prezenční listiny je zasedání schopné usnášení. 
 

Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
16/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Mgr. Lenku Brázdovou. 
 

Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
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16/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 16 
 

16/1 Zahájení 
16/2 Rozprava občanů 

16/3 Zpráva o plnění usnesení 

16/4 Informace z RM 
16/5 Prodej městského bytu č. 1 v ul. Havlíčkova č. p. 393 

16/6 Vyhlášení záměru prodeje městského bytu č. 4 v ul. Zámecká č. p. 234 
16/7 Návrh na pořízení změny ÚP č. VI („zubárna“ a okolí) 

16/8 Koupě pozemku p.č. 2058, k.ú. Vojkovice 

16/9 Rozprava občanů 
16/10 Rozprava zastupitelů 

16/11 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 15. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Oldřichem Kahounem a Vlastimilem Helmou, 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 

16/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 7. 10. 2020. 

 

K bodu 
16/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

16/5 Prodej městského bytu č. 1 v ul. Havlíčkova č. p. 393 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16/5 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
se dotazuje, proč se při nabídkách nepožaduje od zájemců kauce, která by v případě odstoupení propadla. 

Předešlo by se tím rušení podaných nabídek.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že by to proces zbytečně zkomplikovalo. 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/16/5 ZM rozhodlo prodat: 
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 bytovou jednotku č. 393/1 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 276/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku  

391, 

 podíl v rozsahu 276/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 
k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podíl v rozsahu 276/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 

k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 1 

xx, za  kupní cenu 1 420 000,- Kč a uzavřít s ní kupní smlouvu při splnění podmínek daných 
záměrem.  

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

prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

16/6 Vyhlášení záměru prodeje městského bytu č. 4 v ul. Zámecká č. p. 234 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2020/16/6 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje:  

 Bytové jednotky č. 234/4 v domě č. p. 234, zapsané v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2692 (dům č. p. 234 stojí na pozemku p. č. 
650/1, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 

č. 2691),  za minimální kupní cenu 3 268 000,- Kč včetně podílu na společných částech 
domu a pozemku.  

 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky vč. podílů bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
16/7 Návrh na pořízení změny ÚP č. VI („zubárna“ a okolí) 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16/7 

 

Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje, kolik přibude v objektu bytů a jak bude vyřešeno parkování. 
Ing. Vitula 
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domnívá se, že asi 12-15. Dále uvádí, že parkování pro obyvatele bude řešeno ve dvoře a také popisuje 

zeleň, která bude propojovat tento dům s domem s pečovatelskou službou. 
Mgr. Brázdová 

doplňuje, že vybudováno bude 25 parkovacích míst a objekt nebude vyšší než sousední nemovitost.  
 

Návrh usnesení: 

 
2020/16/7 ZM rozhodlo: 

1.  o pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona. 
2. že obsahem změny č. VI ÚP Židlochovice bude: 

prověření možností změny ÚP na pozemcích p. č. 1387 a 1388/1 (stávající 

„zubárny“) a nejbližších okolních pozemcích a to z nynějších ploch občanského 
vybavení zdravotnictví, bydlení venkovského, ploch zeleně a ploch veřejných 

prostranství komunikace na plochy, které umožní jak zachování funkce tohoto 
území pro zdravotnictví, zejména v části přiléhají k ulici Masarykově, tak využití 

zadního traktu pro funkci bydlení a to jakéhokoliv. 
3. že změna č. VI ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
16/8 Koupě pozemku p.č. 2058, k.ú. Vojkovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16/8 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
vysvětluje záměr města v této lokalitě a výhodnost koupě tohoto pozemku zejména s ohledem na 

předpokládanou potřebu směny pozemků v této lokalitě. Dále uvádí, že diskutoval s Ing. Kahounem o ceně 

tohoto pozemku a domnívá se, že požadovaná cena je dobrá. Cenu, dle jeho názoru, není možno porovnávat 
s cenou standardní zemědělské půdy, která bývá nižší.  

Ing. Chocholáč 
se dotazuje, zda na koupi má město prostředky.  

Ing. Kafková 

odpovídá, že v rozpočtu prostředky vyčleněny jsou.  
Ing. Vitula 

doplňuje časovým harmonogramem platby pozemku.   
P. Helma 

se dotazuje, jaká částka byla v rozpočtu na koupi pozemků alokována a kolik je z ní vyčerpáno.  

Ing. Kafková 
odpovídá, že v rozpočtu jsou částky 1 245 000,- Kč a 100 000,- Kč, každý na jiném paragrafu. Vyčerpáno je 

200 tis. Kč, 45 tis. Kč a dalších 200 tis. Kč je připraveno k vyplacení po podpisu smlouvy. 
P. Helma 

konstatuje, že tedy zbývá částka skoro přesně na nákup tohoto pozemku. Dotazuje se dále, zda na to má 
město cash flow. 

Ing. Kafková 

odpovídá, že v současnosti má město po splatnosti faktury asi za 3 mil. Kč, měsíčně platíme faktury za 30 
mil. Kč. 

P. Helma 
se dotazuje, o kolik % se očekává pokles příjmu. 

Ing. Kafková 

odpovídá, že opatření byla zavedena již v květnu. V rozpočtu se snížily daně a pokuty o 10% a byly vyřazeny 
některé investiční akce. Zatím se však daně naplňují, víc než byl předpoklad.  

Ing. Vitula 
doplňuje, že pokles příjmu bude asi o 8% oproti původnímu, nezkrácenému rozpočtu. Ve srovnáním se 

zkráceným rozpočtem, který reagoval na covidovou situaci na jaře 2020, jsou pak vyšší.   
P. Helma 
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se dotazuje, zda po koupi pozemku nebude město v záporných číslech.  

Ing. Kafková 
odpovídá, že pokud nebude restrukturalizace úvěru, tak ano.  

P. Helma 
tedy navrhuje odložit koupi pozemku o rok.   

Ing. Vitula 

odpovídá, že za rok tato nabídka v realitní kanceláři nebude. Navrhuje však odložení projednání materiálu do 
příštího ZM, kdy se bude projednávat i restrukturalizace úvěru.  

Ostatní zastupitelé 
navrhují o návrhu usnesení hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/16/8 ZM rozhodlo: 
koupit pozemek p. č. 2058, k.ú. Vojkovice, za cenu 833 120,- Kč od xx. Koupě bude 

uskutečněna přes realitní kancelář: M&M reality holding a. s., Krakovská 583/9, 110 00 Praha, 
IČO 27487768 (poplatek činí 20 800,- Kč).  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 3 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

16/9 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

16/10 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

konstatuje, že za domem č. p. 148 se rozmnožila koťata, která nikomu nevadí a obyvatelé domu se o ně 

starají, ale mělo by se zamezit jejich dalšímu množení. Navrhuje, aby město zajistilo jejich kastraci. 
Ing. Vitula 

souhlasí. 
P. Šebek 

uvádí, že někteří obyvatelé si naopak stěžují, že jim kočky skáčou po autech a ničí lak.   

Ing. Vitula 
seznamuje zastupitele se záměrem města na výstavbu nové polikliniky. Navrhuje k této věci samostatné 

jednání, vzhledem k současným opatřením v souvislosti s nemocí COVID-19 pravděpodobně v listopadu.  
P. Kafka 

se dotazuje, zda pokračuje projekt Lidlu.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano. V současnosti se řeší vynětí půdy ze ZPF a ladí se parametry smlouvy. Dále uvádí, že 

obava, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou obchodní řetězce v krizi a nebudou mít o další 
výstavbu zájem, se ukazuje jako lichá a je tomu právě naopak. Tyto řetězce jsou na tom lépe.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje na počet nakažených ve městě. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že v současnosti je pozitivních 6 osob celkem, z toho je 1 hospitalizovaný a 4 v karanténě, 
v Rajhradě je situace daleko horší. Dále konstatuje, že tyto informace jsou vlastně irelevantní, když se 

předpokládá, že  nakažených je daleko víc. 
 

K bodu 

16/11 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19.00 hod. 
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Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  

 
 

Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 

 

 Mgr. Lenka Brázdová  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne  
 


