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Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 11. listopadu 2020 

v 18:00 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950 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. Bronislav Svoboda, Ing. Petr Chocholáč, Antonín Houdek 

Neomluven:0  
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta Ing. Jan Vitula a 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: 
 

17/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu doc. Mgr. Petra Francána a Ing. Petra Svobodu. 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

17/0.2 ZM schvaluje: 
doplněný program jednání ZM č. 17 

 

17/1 Zahájení 
17/2 Rozprava občanů 

17/3 Zpráva o plnění usnesení 
17/4 Informace z RM 

17/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2021 

17/6 Dar podílu na pozemku p. č. 1658/2, k. ú. Židlochovice (trať Podsedky) 
17/7 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 572/3 v k. ú. Židlochovice od ÚZSVM (část komunikace 

k Osevě) 
17/8 Prodej části pozemku p. č. 1108/1, pod novým označením p. č. 1108/13, k. ú. Židlochovice 

společnosti E.ON – pozemek pod trafostanicí 
17/9 Zrušení usnesení prodeje bytu č. 651/12 na Sídlišti Družba  

17/10 Refinancování úvěru 

17/11 MFRB – změny statutu 
17/12 Úvěr z MFRB 

17/13 TJ  Sokol Židlochovice – posunutí termínu vyúčtování dotace 
17/14 Doplnění návrhu na pořízení změny ÚP č. VI („zubárna“ a okolí)  

17/15 Vydání změny územního plánu Židlochovice č. I a III  

17/16 Zápisy finančního a kontrolního výboru      
17/17 Rozprava občanů 

17/18 Rozprava zastupitelů 
17/19 Závěr 
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Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 16. zasedání ZM byl řádně ověřen Mgr. Lenkou Brázdovou a Ing. Petrem Mašou, 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 

17/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 
se dotazuje ke statutu zpravodaje. Podal si žádost o inzerci, kterou dostal po týdnu telefonicky zamítnutou. 

Ve statutu o inzerci nejsou žádné informace. Očekával písemnou odpověď se zdůvodněním od mediální 

komise nebo rady  města, s telefonickým zamítnutím spokojený není. Za inzerci chtěl zaplatit, a proto 
očekával písemnou odpověď, proč nemůže být jeho věc přijata. Spokojil by se např. výpisem ze zasedání 

redakční rady anebo jiným písemným zdůvodněním. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že rada města žádný podnět od pana Fenze neobdržela a proto na něj nemohla odpovědět. 
Omlouvá se za to. Děkuje za námět na doplnění statutu zpravodaje. Dále konstatuje, že návrhy příspěvků 

pana Fenze byly konzultovány s právníkem a jejich zveřejnění doporučeno nebylo.  

 
K bodu 

17/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 11. 11. 2020. 
 

K bodu 
17/4 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 

17/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2021 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/17/5 ZM schvaluje: 

plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2021 (s možností operativní 
změny termínů): 

19. 27. 01. 2021 
20. 10. 03. 2021 

21.  28. 04. 2021 
22. 16. 06. 2021 
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23. 01. 09. 2021 

24. 20. 10. 2021 
25. 08. 12. 2021 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

17/6 Dar podílu na pozemku p. č. 1658/2, k. ú. Židlochovice (trať Podsedky) 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/17/6 ZM rozhodlo: 
přijmout od xx,  jako dar do svého vlastnictví ½ podíl na pozemku p. č. 1658/2, zapsaného 

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 
17/7 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 572/3 v k. ú. Židlochovice od ÚZSVM (část 

komunikace k Osevě) 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/17/7 ZM rozhodlo: 
přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. 572/3 o výměře 98 m2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice, od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno. 

Jedná se o část komunikace směrem k OSEVĚ. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
17/8 Prodej části pozemku p. č. 1108/1, pod novým označením p. č. 1108/13, k. ú. 

Židlochovice společnosti E.ON – pozemek pod trafostanicí 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
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2020/17/8 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku p. č. 1108/1. Dle GP 1957-400/2019 se jedná o pozemek s novým 
označením p. č. 1108/13 o výměře 33 m2 v k. ú. Židlochovice, zapsán na LV č. 1 pro k. ú. a obec 

Židlochovice, společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7, IČO: 280 85 400, za cenu obvyklou (stanovenou znaleckým posudkem) ve výši  2 

260 Kč/m2. Celková kupní cena činí 74 580,- Kč. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané 

hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 
Jedná se část pozemku vedle posledního panelového domu na ul. Masarykově, pod trafostanicí. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

17/9 Zrušení usnesení prodeje bytu č. 651/12 na Sídlišti Družba panu Josefu Labuťovi 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrhy usnesení: 
 

2020/17/9.1 ZM rozhodlo: 
zrušit své usnesení č. 2020/19/5 ze dne 2. 9. 2020 o prodeji bytu č. 12 na sídlišti Družba. 

 

2020/17/9.2 ZM bere na vědomí: 
vyhlášení nového záměru prodeje bytu č. 12 na Sídlišti Družba za obdobných podmínek jako byl 

původní záměr.  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
17/10 Refinancování úvěru 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/10 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

vysvětluje konstrukci úvěru, kdy upozorňuje i na fakt, že v celkové výši úvěru jsou zahrnuty i pohledávky 
města od obcí, které se finančně podílí na výstavbě pavilonu a jídelny ZŠ a svazku VaK, který financuje 

rekonstrukci čističky odpadních vod, jedná se o celkovou částku asi 40 mil. Kč. 

 
Ing. Kahoun 

doporučuje za FV bod ke schválení. 
P. Helma 

konstatuje, že i když je část úvěru kryta pohledávkami města, zastupitelé zde rozhodují o budoucím vysokém 
zadlužení města, které se do hospodaření města bude promítat dalších 15 let. Navrhuje přijmout závazek 

mimořádných splátek v následujících dvou letech ve výši 2x 10 mil. Kč.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že tento závazek se mu nezdá reálný. Město již podobné splátky dříve splácelo a úvěr je také 

obhajitelný nadstandardně vysokými investicemi města v posledních letech.  
 

 

doc. Mgr. Francán 
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souhlasí, že vážnost rozhodnutí tu je, konstatuje ale, že plánovat budoucnost pouze v horizontu 4 volebních 

let je nereálné.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že tu je možnost mimořádných splátek, popisuje konstrukci výpočtu úroků, a to i ve vztahu 
k mimořádným splátkám.  

P. Helma 

konstatuje snížené příjmy města, byly zastaveny některé investiční akce města, žádá o připomenutí těchto 
zrušených investic.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že byla odložena rekonstrukce ulice Komenského, pozastavena výstavba cafe-boxu u zámecké zdi 

a pozastaveny byly některé opravy knihovny, celkově se jednalo o asi 10 mil. Kč. Dále byla zrušena finanční 

rezerva města. Zatím to vypadá, že částka, o kterou přijdeme v důsledku koronaviru v následujících 2-3 
letech, bude mezi 30-50 mil. Kč. Dále uvádí, že v rozpočtu jsou příjmy příštího roku již sníženy.  

P. Helma 
se dotazuje, zda vedení města uvažovalo i o snížení provozních nákladů města. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano, touto problematikou se zabývá velice intenzivně. Hledají se např. cesty, jak část mezd 

městské čety přenést na úřad práce, hledají se dotace na sociální sužby a také se pravděpodobně podaří 

snížit náklady v rámci provozu školy.  
P. Helma 

se domnívá, že v rámci  investičních akcí města byli přijati zaměstnanci, kteří už budou možná pro město 
nadbyteční. Dotazuje se na možnost snížení jejich stavu.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že počet zaměstnanců se v souvislosti s investicemi příliš nezvýšil. Úřad si s množstvím práce 
poradil s hektickým nasazením, některé profese byly realizovány na dohody, které po ukončení staveb 

skončily.  
P. Helma 

se přesto domnívá, že úřad bobtná a náklady se zvyšují, navrhuje to zastavit. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že příčiny jsou dvě. Vláda navyšovala tabulkové platy, a to kolem 30%, a toto navýšení nechala 

zaplatit obce. Druhou příčinou jsou příspěvky na výkon státní správy, které bývaly kdysi pro Židlochovice 
výhodné, ale v současnosti tomu tak již není. Stát příspěvek nevalorizoval, ale naopak došlo ke navýšení 

agend.  Viditelné je to například u stavebního úřadu. 
Ing. Witala 

uvádí, že ve zpravodaji v září 2019 je konstatováno očekávání dluhu na konci realizace investičních akcí mezi 

50-70 mil. Kč, teď je to dvojnásobek. Dotazuje se na příčinu chybného odhadu. 
Ing. Vitula 

vysvětluje, celkový dluh by měl být ve výši  220 mil. Kč. Příští rok budou činit splátky 35 mil. Kč, další rok 15 
mil. Kč, zůstává 170 mil. Kč. 30 mil. Kč budou činit pohledávky města od jiných subjektů, zůstává 140 mil. 

Kč.  Dále se do navýšení úvěru promítl propad příjmů, který bude mezi 30-50 mil. Kč. Jedná se tedy o 

kombinaci těchto faktorů. 
Ing. Witala 

se dotazuje, o kolik nám investice (komunitní centrum, stacionář, škola) zvýší mandatorní výdaje a jaké 
budou příjmy. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že u školy by se náklady díky úspornějším technologiím zvyšovat neměly a navíc, vzhledem 

k tomu, že příspěvek na žáka činí něco mezi 12-14 tis. Kč a výstavbou se zvýší počet žáků ze současných 

720 na 1050, by se měly příjmy zvýšit o asi 4 mil. Kč. 
Mzdy zaměstnanců komunitního centra jsou první dva roky hrazeny z dotací, udržitelnost služeb poté není 

povinná. Buď se tedy podaří získat na jejich platy dotace nové nebo bude nutné rozhodnout o dalším 
postupu. Předpokládá se, že provoz nových budov bude hrazen z jejich pronájmu, kdy se už teď eviduje 

vysoký zájem o jejich pronájem – oslavy, svatby, narozeniny..  

Denní stacionář je pak sociální službou, na kterou přispívá stát. Tady se budoucnost nedá odhadovat, záleží 
na rozhodnutí vlády.  

P. Helma 
se dotazuje, jak a z jakých prostředků bude nová přístavba školy a nová jídelna vybavená.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že na vybavení přírodovědného pavilonu bude použita dotace z MAS a z programu COVID, 

vybavení jídelny bude hrazeno z úvěru.   

 
Návrhy usnesení: 
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2020/17/10.1 ZM rozhodlo: 
uzavřít s Komerční bankou a.s. úvěr ve výši 220 000 000,- Kč, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 

0,95% ročně, která bude od r. 2022 změněna na pevnou, s dobou čerpání do 31. 12. 2021 a  se 
splatností  31. 10. 2035, se zástavou min. 70 obecních bytů, a pověřit starostu podpisem 

úvěrové smlouvy 

  
2020/17/10.2 ZM pověřuje: 

starostu podpisem úvěrové smlouvy. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
17/11 MFRB – změny statutu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/17/11 ZM schvaluje: 

změnu Statutu MFRB města Židlochovice,  a to v bodě max. výše úvěru 400 tis. Kč a výše úroků 

3% ročně. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
17/12 Úvěr z MFRB 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/12 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 

oznamuje podjatost k projednávanému bodu. 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/17/12 ZM rozhodla: 

přidělit úvěr z MFRB  žadatelům dle přílohy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
17/13 TJ  Sokol Židlochovice – posunutí termínu vyúčtování dotace 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/13 

 

Diskuse:  
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Mgr. Šenkyřík 

uvádí, že o posunutí termínu vyúčtování dotace požádaly ještě další 3 organizace.  
Ing. Kahoun 

upřesňuje, že posunutí vyúčtování dotace pro TJ Sokol se týká dotace přiznané pro rok 2019 nikoliv pro 
letošní rok.   

Mgr. Šenkyřík 

předkládá doplňující návrh usnesení na posunutí termínu vyúčtování dotace pro uvedené 3 organizace.  
 

Návrhy usnesení: 
 

2020/17/13.1 ZM schvaluje: 

posunutí termínu vyúčtování dotace TJ Sokol Židlochovice ve výši 168 179,- Kč (investiční 
výdaje – nákup nových židlí) na červen 2021. 

 
Doplněný návrh usnesení: 

 
2020/17/13.2 ZM schvaluje: 

posunutí termínu vyúčtování dotace pro: Římskokatolická farnost Židlochovice, FUN RACE 

Židlochovice a Škola tradiční lukostřelby, a to do 30. 6. 2021. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
17/14 Doplnění návrhu na pořízení změny ÚP č. VI („zubárna“ a okolí)  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/14 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2020/17/14 ZM, příslušné podle § 6 odst. (5) písmeno a)  a § 43 odst. 3) zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon) projednalo a schvaluje: 
doplnění rozhodnutí o pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice - a tedy svoje usnesení č. 

2020/16/7 ze 7.10.2020  o bod 4: 

4. území řešené změnou  č. VI ÚP Židlochovice bude vymezeno jako část územního 
plánu s prvky regulačního plánu, kdy prvky regulačního plánu  v lokalitě řešené 

změnou zohlední zastavovací studii „Revitalizace bloku Palackého-Masarykova k.ú. 
Židlochovice“ ing. arch. Pavla Jury z ledna 2020. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

17/15 Vydání změny územního plánu Židlochovice č. I a III  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/15 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
se dotazuje ke změně č. I – míru intenzity využití pozemků na nárožích. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že je to poměr toho, co lze reálně zastavět a toho, co musí zůstat nezastavěné. U nárožích to bylo 
původně 50% zastavěnosti, nyní je to podstatně více.    
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P. Helma 

konstatuje, že není vhodné takto obsáhlý materiál předkládat ke schválení „na stůl“. Dotazuje se, jak je 
v návrhu řešena zadní část sportovního areálu, kterou nemůže v dokumentech najít. Navrhuje odložení 

projednávání bodu do příštího jednání ZM.  
Ing. Vitula 

odpovídá, důvodem předložení materiálu ke schválení bylo schválení míry automobilizace, která je součástí 

změn.  Stavení úřad by tak mohl vydávat nová stavební povolení podle této nové míry. Souhlasí ale 
s odložením bodu na příští jednání ZM. Předkládá protinávrh na odložení projednání bodu. 

 
Protinávrh usnesení: 

 

 
2020/17/15  ZM odkládá: 

projednání bodu 17/15 - Vydání změny územního plánu Židlochovice č. I a III do příštího 
jednání ZM. 

 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Protinávrh usnesení byl schválen. 

 
Návrh usnesení: 

 

2020/17/15  ZM projednalo a vydává dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) změny č. I a č. III územního plánu Židlochovice jako opatření obecné povahy č. j. 

2/2020. 
 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 

K bodu 

17/16 Zápisy finančního a kontrolního výboru      
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/16 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. 

 
K bodu 

17/17 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

17/18 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 

se dotazuje, zda v současnosti probíhají nějaká jednání s Českou poštou o jejím přestěhování anebo alespoň 
zkulturnění současných prostor.  

Mgr. Šenkyřík 
souhlasí, že prostory pošty pro občany přívětivé nejsou. S poštou v poslední době jednáno nebylo, stejně tak 

ani s panem Outulným, který vlastní obchodní pasáž u Orlovny, o které se kdysi jako vhodném prostoru pro 

poštu uvažovalo. Jednání by se mohla znovu otevřít.  
P. Helma 

tuto variantu vítá, pokud by se podařilo poštu přesunout do objektu u Orlovny, došlo by i k oživení této 
lokality.   

P. Fenz  



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 17 9 

se dotazuje, jak daleko jsou pozemkové úpravy ve městě.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že byly zahájeny, ale stát zatím na jejich realizaci neuvolnil dostatek prostředků, tudíž v 

Židlochovicích reálně neprobíhají.  
Ing. Kahoun 

doplňuje. Tím, že o pozemkové úpravy požádalo 50% vlastníků pozemků, byly zahájeny. Realizace je pak 

závislá na zajištění zdrojů. Město by mělo vyvíjet tlak na pozemkový úřad, aby nás např. jiná obec 
nepředběhla v realizaci.   

P. Helma 
se dotazuje, zda se bude opravovat fasáda na Robertově vile.  

Mgr. Šenkyřík 

uvádí, že v srpnu byla podána žádost o dotaci na opravu vily na Norské fondy. V žádosti se počítalo 
s opravou spodního patra, statiky objektu a kanalizace. Spolufinancování města mělo činit 8-10 mil. Kč. 

V lednu 2021 se město dozví výsledek schválení anebo neschválení dotace. Pokud by byla žádost schválena, 
bude na zvážení, zda do projektu, vzhledem k finanční spoluúčasti města, vůbec jít.  

Ing. Vitula 
doplňuje, že v současnosti se uvažuje i o podání žádosti o dotaci na opravu toho objektu do programu 

Interregu, kde je finanční spoluúčast podstatně nižší. Žádost by se však musela podat již v lednu.  

Ing. Kahoun 
se dotazuje, jak uspěl s žádostí o dotaci projekt Archeoparku.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že oficiální výstup ze schválení ještě projekt neobdržel. Podle předběžných informací však byl 

bodově projekt ohodnocen nadprůměrně dobře, jako jeden z nejlepších předložených projektů. Z hlediska 

jeho včasného dokončení byl však kvůli vyjádření archeologů ohodnocen jako rizikový. Monitorovací výbor se 
obává, že z hlediska možných archeologických nálezů tu je riziko nedodržení termínu dokončení. Varianty 

pokračování jsou jeho posunutí o 2 roky, anebo do lednové výzvy připravit realizaci jeho měkkých aktivit. 
Ing. Kahoun 

se dotazuje k staženému bodu k žádosti o dotaci na fasádu domu na náměstí. Jaký je další vývoj.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že rada města byla oslovena další žádostí o dotaci na opravu fasády domu na náměstí, a to 

řeznictvím. Vzhledem k tomu, že město by rádo ovlivnilo vzhled náměstí a také, že domy na náměstí jsou 
specifické svou velikostí a  umístěním, uvažuje se o vytvoření nového dotačního programu právě pro tyto 

objekty. Tento návrh teprve připravuje a předloží ho zastupitelům ke schválení. 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se situací v mateřské škole. Předkládá zastupitelům dva dopisy, které jim byly 

adresované, jeden od rodičů a druhý od zaměstnanců mateřské školy. Dále uvádí, že existuje ještě další 
dopis, od bývalých učitelek MŠ, který byl adresován jemu. Vysvětluje svůj subjektivní pohled na věc.  

 
ZM bere na vědomí: 

dopisy rodičů a zaměstnanců MŠ Židlochovice. 

 
K bodu 

17/19 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19.30 hod. 

 

Přílohu tohoto zápisu tvoří projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
Ověřovatelé doc. Mgr. Petr Francán  ........................................................  

 

 
 Ing. Petr Svoboda  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 16. 11. 2020 


