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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konané dne 16. prosince 2020 v 18:00 

hodin v kulturním sále Masarykova kulturního domu, ul. Tyršova 161. 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18.00 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Petr Svoboda, Vlastimil Helma 
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: 

 
18/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha Kahouna a Libora Kafku. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
18/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 18 
 

18/1 Zahájení 

18/2 Rozprava občanů 
18/3 Zpráva o plnění usnesení 

18/4 Informace z RM 
18/5 Rozpočet  roku  2021 a střednědobý výhled 2021-2025 

18/6 Návrh zástavní smlouvy B. J. 4 PB – PČB ŽIDLOCHOVICE 

18/7 Směna pozemku p.č. 591/13 v k.ú. Unkovice za část pozemku p.č. 1520 v k.ú. Nosislav - pro 
rozšíření ČOV Židlochovice 

18/8 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2021 
18/9 Vyhlášení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro 
rok 2021“ 

18/10 Prodej bytu č. 12 na sídlišti Družba 651 v Židlochovicích 

18/11 Prodej bytu č. 4 v ul. Zámecká čp. 234 v Židlochovicích 
18/12 Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 

5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

18/13 Přijetí daru pozemku v lokalitě Pastviska v k.ú. Židlochovice 

18/14 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – podpora zájmových činností 
pro rok 2021 

18/15 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 
domů na nám. Míru ve městě Židlochovice 
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18/16 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice v roce 2021 
18/17 Vydání změny územního plánu Židlochovice č. I a III 

18/18 Směna pozemků se společností Cezava a.s. 
18/19 Přistoupení do Paktu starostů a  primátorů 

18/20 Kontrolní a Finanční výbor 

18/21 Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce a místostarostovi obce Židlochovice 
18/22 Rozprava občanů 

18/23 Rozprava zastupitelů 
18/24 Závěr 

 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen doc. Mgr. Petrem Francánem a Ing. Petrem 

Svobodou, 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 

18/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

18/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č.18/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 16. 12. 2020. 
 

K bodu 
18/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
informuje o jednání s Českou poštou o nevyhovujících podmínkách její pobočky v Židlochovicích. Zástupkyně 

pošty poskytla městu specifikace požadavků na prostory, podkladem se bude zabývat rada města.  
Dále seznamuje zastupitele se záměrem města na koupi 50% podílu polikliniky. Tuto nabídku má město od 

Mgr. Šancové, jedná se o podíl společnosti Galen plus, a.s., jehož součástí je objekt polikliniky. Zatím je 

podepsána pouze rezervační smlouva na tento podíl a město má ½ roku na rozhodnutí o koupi. Informace 
od ordinujících lékařů je taková, že stávající objekt jim nevyhovuje, jsou v něm vysoké provozní náklady a 

mají zájem o opuštění objektu. Ze Židlochovic však odejít nechtějí, ale rádi by přešli do jiných vhodnějších 
prostor. Variantou by byla např. přestavba letního kina na moderní zdravotní středisko. Tomu jsou lékaři 

velice vstřícně nakloněni. Pro financování tohoto projektu byla oslovena Komerční banka, pro kterou je 

předběžně projekt akceptovatelný. Realizace by neprobíhala přímo přes město, ale přes nově založenou 
městskou společnost. Pokud by město koupi nerealizovalo, mohlo by se stát, že by jiný zájemce v budoucnu 

přestavěl objekt na něco, co by pro město bylo neakceptovatelné. Starosta by se rád se zastupiteli sešel po 
Novém roce, kdy by vše podrobně prodiskutovali.  

P. Houdek 
se dotazuje, kde by bylo u letního kina pro nové středisko parkoviště, jestli za Karlovou pekárnou. 

Ing. Vitula 
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odpovídá, že ne, tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města. V návrhu na přestavbu kina se počítá 

s parkovištěm jako součástí objektu. Dále uvádí, že s panem Krausem několikrát jednal o jeho dalších 
pozemcích mezi Sokolovnou a letním kinem, jednání s ním je ale složité.  

MUDr. Wendsche  
se dotazuje, co by tedy v budově polikliniky po odstěhování lékařů bylo. 

Ing. Vitula 

konstatuje, že záměr lékařů opustit prostor je veliký. Poliklinika je ve špatném stavu, náklady na provoz jsou 
extrémně vysoké. Co v objektu vznikne, záleží na jeho majiteli. Kdyby podíl odkoupilo město, tam lze po 

určité investici přesunout odbory města, které jsou v současnosti v pronajaté budově bývalé Komerční banky 
na náměstí. Za tento pronájem platí město v současnosti asi 1 mil. Kč/ročně. Pokud by město dokázalo mít 

kontrolu nad tím, kdo objekt koupí, bylo by po problému.  

Ing Vitula 
dále seznamuje s pokračováním projektu Archeoparku, kdy o neschválení  projektové žádosti o dotaci 

informoval již už minule. Monitorovací výbor Interregu projekt v podané podobě k financování nedoporučil, 
ale bylo dohodnuto, že by bylo možné projekt rozdělit na etapy a podat novou žádost o dotaci na etapu 0.  

Ta by zahrnovala projektovou část, která by zohlednila požadavky archeologů na výzkum. Jako lead partner 
by však nebyl spolek, ale město,  finanční rozsah v této variantě by byl kolem 40 mil. Kč. Obrací se na 

zastupitele, zda v této variantě projekt podat nebo ho odložit o 2 roky. Stanovisko archeologů se 

v současnosti vyjasnilo a jsou projektu nakloněni. Realizaci by však mělo zajistit přímo město a ne spolek, 
což s sebou nese určitou zodpovědnost. Příprava projektu v etapě 0 je ve fázi, že by se žádost dala v lednu 

podat.  Možná rizika města se dají ošetřit smluvně. 
Po diskusi zastupitelů podává  

Ing. Vitula 

návrh na usnesení: 
 

Návrh usnesení: 
 

18/4.1 ZM rozhodlo: 
nepodat žádost o dotaci z programu Interreg projektu ATCZ265 Via Praeterita (záměr výstavby 

Archeoparku) z pozice lead partnera. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 

18/5 Rozpočet  roku  2021 a střednědobý výhled 2021-2025 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/5 

 
Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

konstatuje, že předložený rozpočet projednal FV a doporučuje ho ke schválení. 
 

Návrhy usnesení: 

 
2020/18/5.1 ZM schvaluje: 

rozpočet pro r. 2021 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje 
střednědobý výhled pro roky 2021-2025. 

 

2020/18/5.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 950 tis. Kč, 500 tis. Kč na 

opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  
 

2020/18/5.3 ZM svěřuje: 
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RM, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření v roce 2021 v plném rozsahu dle 
ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

2020/18/5.4 ZM ukládá: 

RM předkládat ZM provedená rozpočtová opatření na vědomí. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
18/6 Návrh zástavní smlouvy B. J. 4 PB – PČB ŽIDLOCHOVICE 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2020/18/6 ZM schvaluje: 

uzavřít s Ministerstvem pro místní rozvoj Zástavní smlouvu k projektu „B. J. 4 PB – PČB - 
ŽIDLOCHOVICE“ na 4 nově realizované BJ s č. 115/26; 115/27; 115/28; 115/29. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/7 Směna pozemku p.č. 591/13 v k.ú. Unkovice za část pozemku p.č. 1520 v k.ú. Nosislav 

- pro rozšíření ČOV Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2020/18/7 ZM rozhodlo: 
směnit  pozemek  parc. č. 591/13 (5 901 m2) nacházející se v k. ú. Unkovice, ve vlastnictví 

Města Židlochovice, Masarykova 100, 667 01, IČ: 00282979, za část pozemku p. č. 1520 (5 901 
m2) v k. ú. Nosislav, konkrétně pozemek 1520/2 dle GP č. 1119-65/2020 vyhotoveným Pavlem 

Daňkem, Nová 334, 664 56 Blučina, IČ: 871 58 078. Pozemek je ve vlastnictví Mendelovy 

univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 61300 Brno - Černá Pole, IČ: 62156489.  
 

Náklady spojené se směnou ponese město Židlochovice. Směna bude bez doplatku. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
18/8 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2021 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/8 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/18/8 ZM schvaluje: 

„Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2021“. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/9 Vyhlášení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování 
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního 

obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021“ 
Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/18/9 ZM vyhlašuje: 
dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 

2021.“ 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
18/10 Prodej bytu č. 12 na sídlišti Družba 651 v Židlochovicích 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2020/18/10 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 – xx, s kupní cenou: 2 639 990,- 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: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

18/11 Prodej bytu č. 4 v ul. Zámecká čp. 234 v Židlochovicích 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/11 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2020/18/11 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 234/4 (o velikosti 81,70 m2, dispozice 2+1) v domě č. p. 234, 

zapsanou  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) včetně podílu na společných částech domu a pozemku, 

zájemci – xx, s kupní cenou: 4 302 598,- 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 

18/12 Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/12 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/18/12 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2020, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 

5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
18/13 Přijetí daru pozemku v lokalitě Pastviska v k.ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/13 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/18/13 ZM rozhodlo: 

přijmout od xx, darem do svého vlastnictví pozemek p. č. 2728/28 zapsaný v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2507. 

 
Jedná se o lesní pozemek v Pastviskách. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
18/14 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – podpora 

zájmových činností pro rok 2021 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/18/14 ZM schvaluje: 
dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2021. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/15 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a 

opravy fasád domů na nám. Míru ve městě Židlochovice 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/15 

 
Diskuse:  

 
Mgr. Šenkyřík 

uvádí, že prvotní nápad na vznik dotačního programu na opravy fasád na náměstí vzešel z podnětu řeznictví 

Flajšinger, kteří přišli s dotazem, zda nebude takovýto program vypsán. Mezi městem, řeznictvím a arch. 
Jurou již proběhla o podobě fasády řeznictví jednání. Arch. Jura ladí návrh fasády ve vztahu k historii 

městských domů na náměstí. 
Ing. Betáš 

se dotazuje, v čem se program liší od již zavedeného programu na opravu fasád a zda se bude moct 
využívat i zpětně.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že záleží na fakturaci. Dále uvádí, že opravy fasád domů na náměstí jsou mnohonásobně dražší 
než u jiných RD. Jako příklad uvádí cukrárnu, kde oprava stála okolo 600 tis. Kč. 

Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že objekty na náměstí mají i jinou kulturní hodnotu, některé jsou památkově chráněné a náměstí 

je urbanistickou dominantou města. Rekonstrukce těchto fasád je finančně náročnější a z programu lze např. 

hradit i zdobené štuky apod. 
Ing. Chocholáč 

se dotazuje, zda poběží oba programy společně.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že ano. V rozpočtu byla na ně schválena částka ve výši 500 tis. Kč. Předpokládá se, že každý 
program by čerpal 250 tis. Kč.   

 

Návrh usnesení: 
 

2020/18/15 ZM schvaluje: 
dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 

domů na nám. Míru ve městě Židlochovice pro rok 2021. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
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 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/16 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 

rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice v roce 2021 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/16 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/18/16 ZM schvaluje: 

Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice v roce 2021. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
18/17 Vydání změny územního plánu Židlochovice č. I a III 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/17 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2020/18/17 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. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
18/18 Směna pozemků se společností Cezava a.s. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/18 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
konstatuje, že směny souvisí převážně s projektem povodňového parku. Většina pozemků je mezi hlavní 

silnicí a Svratkou a kolem silnice na Blučinu. 

Ing. Kahoun 
se dotazuje, zda v tomto prostoru nekoupit od Vojkovic pronajaté pozemky a neuplatnit tento výdaj jako 

náklad v rámci projektu povodňového parku. 
Ing. Vitula 

děkuje za podnět, zkusí ho promyslet. 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/18/18 ZM rozhodlo: 
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směnit pozemky p. č. 1179/18, 1179/19, 1179/22, 2210/87, 2210/100, 2210/101, 2210/143 

nacházejících se v k. ú. Židlochovice, ve vlastnictví města Židlochovice, za pozemky p. č. 
1163/16, 1163/19, 1163/20, 1164/3, 1164/4, 1179/29, 1179/28, 1179/32, 2728/27, 

2728/48, 2728/43, 2728/82, 2728/76, 2728/65, 2250/23, 1695, 1698, 2285/9, patřících 
společnosti Cezava a.s. Blučina, Blučina 627, 66456 Blučina, IČ: 63471396, z důvodu rozvoje 

města Židlochovice.  

 
Náklady spojené se směnou ponesou smluvní strany rovným dílem. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/19 Přistoupení do Paktu starostů a  primátorů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/19 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/18/19 ZM pověřuje: 
starostu města Židlochovice ing. Jana Vitulu přistoupit do „Paktu starostů a primátorů týkající 

se otázek klimatu a energetiky“ a přijmout s tím spojené závazky uvedené v příloze „Dokument 

o závazcích“. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
18/20 Kontrolní a Finanční výbor 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/20 

 
Diskuse:  0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV a FV ZM Židlochovice. 

 
Mgr. Brázdová  
předkládá návrh na doplnění programu na schválení mimořádných odměn starostovi Ing. Janu Vitulovi a 
místostarostovi Mgr. Šenkyříkovi: 
 
K bodu 

18/21 Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce a místostarostovi obce Židlochovice 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/21 

 

Diskuse:  0 diskusních příspěvků 

 
 

2020/18/21.1 ZM, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje: 

poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce 
starostovi Ing. Janu Vitulovi, za: 
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plnění úkolů obce, jimiž významně přispívá k rozvoji města Židlochovice, prezentaci a 
propagaci v médiích. Rovněž za aktivní podíl na jednáních a zajišťování prostředků pro 
dotační projekty, které zajišťují rozvoj obce a spoří tak prostředky obecního rozpočtu - 
v roce 2020 na dokončení Komunitního centra, stavby Denního stacionáře, úspěšné 
vyjednání podílu okolních obcí na rekonstrukci jídelny a iniciaci a realizaci 
neinvestičního projektu Začít znovu. 

 
Mimořádná odměna se Ing. Janu Vitulovi poskytuje za rok 2020 v souhrnné výši dvojnásobku 

nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím 
zastávaných funkcí na měsíc. 

 

2020/18/21.2 ZM, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje: 

poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce 
místostarostovi Mgr. Tomáši Šenkyříkovi,  za:  

aktivní působení při zajištění občanům obce, a nejen jim, kvalitní a rychlé informace o 
dění v obce, jak prostředním fb stránek, tak i zprávami v rámci e-malové pošty či sms 
zpráv. Rovněž za aktivní podíl na jednání a zajišťování prostředků pro dotační projekty, 
v roce 2020 zejména se zaměřením jak na sociální oblast (projekt Komunitního centra, 
Denní stacionář), tak i rovněž v rámci rozvoje obce a úspory prostředků obecního 
rozpočtu v rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace čističky odpadních vod v 
Židlochovicích, svou aktivní účastí a rozhodováním při zásadních jednáních a podílením 
se na řešení vzniklých problémů, včetně osobní účasti na kontrolních prohlídkách a 
realizaci programu revitalizace fasád budov města Židlochovice. 

Mimořádná odměna se Mgr. Tomáši Šenkyříkovi poskytuje za rok 2020 v souhrnné výši 

jednonásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za 
výkon jím zastávaných funkcí na měsíc. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

18/22 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

18/23 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Chocholáč 

se dotazuje na aktuální stav projektu Lidlu.  
Ing. Vitula 

popisuje situaci. Nynější kroky k budoucímu záměru výstavby podniká město, jedná se zejména o vynětí 

půdy ze ZPF a podání žádosti o povolení terénních úprav náspu. Vynětí půdy ze ZPF se opozdilo kvůli 
souhlasům vlastníků sousedních parcel. Lidl také uplatnil drobnou změnu v žádosti o povolení náspu. Na JMK 

také dobíhá EIA, která by mohla být vydaná asi v polovině ledna. Jednotlivé kroky také zdržela současná 
situace kolem koronaviru.  Tyto kroky jsou nezbytné k následnému vynětí plochy pro  stavbu  z aktivní 

záplavové zóny. Poté bude podána žádost o povolení vlastní stavby ze strany Lidlu.  Odhadujeme, že vlastní 

stavba by mohla začít na podzim příštího roku. 
 

K bodu 

18/24 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:45 hod. 
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Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

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

 
 Libor Kafka  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne 22.12.2020 
 


