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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 27. ledna 2021 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 9 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Bronislav Svoboda, Ing. Petr Svoboda, Ing. Petr Chocholáč, Vlastimil Helma, Antonín Houdek, 

doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18.10 
Neomluven:0 

 
Starosta zodpověděl dotazy Ing. Kahouna k záměru výstavby obchodního objektu u Litavy a krajinných 

úprav, které byly zaslány emailem (body 19/5 a 19/8): 

 
1. Jaký bude cílový stav jezírek? Bude je realizovat investor na pozemcích města, poté je městu předá 

a  město je bude udržovat? 
Ing. Vitula  

odpovídá. Ano, realizaci zajistí investor na pozemcích města. Na pozemcích, které ve vlastnictví 

města nebudou, se realizovat nebude. Následnou údržbu bude zajišťovat město.  
MUDr. Wendsche 

se dotazuje, odkud bude v jezírkách voda. Domnívá se, že jezírka budou o 2 m výš než je hladina 
řek. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že jezírka budou zahloubena na spodní vodu. 

 

2. Jeden ze sousedních pozemků patří firmě Cezava. Na minulém zasedání zastupitelstva se řešila jiná 
směna pozemků s Cezavou, ale tento pozemek jsme neměnili, proč?   

Ing. Vitula  
odpovídá, že domluva je na Cezavě, pravděpodobně to bude nějakou dobu trvat.  

 

3. Z prodeje pozemků na obchodní centrum budeme mít v rozpočtu o 5,2 mil. méně. V rozpočtu máme 
v r. 2021 v příjmech z prodejů pozemků a bytů 17 mil. Kč. Jak ovlivní toto snížení tuto položku a 

vlastně i celý rozpočet? Nebo se s tímto snížením již v rozpočtu počítalo? Případně z jakých položek 
se skládá těch 17 mil.? 

Ing. Vitula  

odpovídá, že rozdíl oproti rozpočtu je 1,5 mil. Kč bez DPH. Původně se počítalo s prodejem všech 
pozemků, tj. pozemků na vlastní výstavbu objektu i pozemků na realizaci krajinných úprav. Pozemky 

s realizovanými krajinnými úpravami se pak měly prodávat zase městu zpět. Od této konstrukce se 
upustilo a krajinné úpravy se budou realizovat na pozemcích města.  Dále popisuje harmonogram 

procesů a uvádí, že vlastní realizace by mohla začít koncem roku.  
 

V 18.10 se dostavil doc. Mgr. Petr Francán, přítomno je 10 členů ZM. 
 

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: 

 
19/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Prof. MUDr. Petera  Wendscheho a doc. Mgr. Petra Francána. 

 
Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse:  

Ing. Vitula 
Navrhuje doplnění programu o bod 19/10 - Fixace úroků k úvěru KB a.s. – dod. č.1. 

 
Návrh usnesení: 

 

19/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 19 

 
19/1 Zahájení 

19/2 Rozprava občanů 
19/3 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2020 

19/4 Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ za rok 2020         

19/5 Nabídka na koupi části pozemku parcela č. 1174/3,  v k.ú. Židlochovice 
19/6 Prodej bytu č. 4 v ul. Zámecká 234 paní Janíčkové – přistoupení partnera ke kupní smlouvě 

19/7 Prodej bytu č. 12 sídliště Družba č.p. 651 panu Wolfovi – zástavní právo 
19/8 Prodej pozemků za účelem výstavby obchodního objektu u Litavy, Židlochovice – staženo z 

programu 
19/9 Kontrolní a Finanční výbor 
19/10 Fixace úroků k úvěru KB a.s. – dod. č.1 

19/11 Rozprava občanů 
19/12 Rozprava zastupitelů 

19/13 Závěr 
 

Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 18. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Oldřichem Kahounem a Liborem Kafkou, 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 

19/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
19/3 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2020 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/3 

 

Diskuse:  

 
Ing. Maša 

se dotazuje na projekt „Začít znovu“. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že se jedná o dotovaný projekt z MPSV, který zahrnuje zaměstnávání sociálně slabších občanů a 
práci s nimi. 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/19/3 ZM bere na vědomí: 
rozpočtová opatření rozpočtu  r. 2020. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

19/4 Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ za rok 2020         
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/4 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 

2021/19/4.1 ZM schvaluje: 
zprávu o výsledku kontroly Základní školy Židlochovice, p.o. a Mateřské školy Židlochovice, p.o., 

za období 1.1.-30.9.2020. 
 

2021/19/4.2 ZM ukládá: 
ředitelům škol a finančnímu odboru MěÚ Židlochovice realizaci nápravných opatření. 

  

Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
19/5 Nabídka na koupi části pozemku parcela č. 1174/3,  v k.ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/19/5.1 ZM rozhodlo: 

koupit podíl 1/3 na pozemku p. č. 1174/3, zapsaný na LV č. 1007 pro k. ú. a obec Židlochovice, 
od xx, za stanovenou kupní cenu 28.933,- Kč, tzn. 400,- Kč/m2. 

 
2021/19/5.2 ZM rozhodlo: 

koupit podíl 1/3 na pozemku p. č. 1174/3, zapsaný na LV č. 1007 pro k. ú. a obec Židlochovice, 

od xx, za stanovenou kupní cenu 28.933,- Kč, tzn. 400,- Kč/m2. 
 

Jedná se o pozemek situovaný na pravém břehu od řeky Litavy, v části „Severního předměstí“.  
  

Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 
19/6 Prodej bytu č. 4 v ul. Zámecká 234 paní Janíčkové – přistoupení partnera ke kupní 

smlouvě 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
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2021/19/6.1 ZM rozhodlo: 

zrušit své usnesení č. 2020/18/11.  
 

2021/19/6.2 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, 

zájemcům:  xx, každému ½, s celkovou kupní cenou: 4 302 598,- 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.  
 

V případě potřeby může být na nemovitostech zřízeno zástavní právo ve prospěch financující 
banky k zajištění pohledávky za kupujícími z uzavírané smlouvy o úvěru, na základě které tato 

banka poskytne kupujícím úvěr k úhradě kupní ceny.  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 

19/7 Prodej bytu č. 12 sídliště Družba č.p. 651 panu Wolfovi – zástavní právo 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 
2021/19/7.1 ZM rozhodlo: 

zrušit své usnesení č. 2020/18/10.  

 
2021/19/7.2 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.  Splatnost kupní ceny je do 30 dní od podpisu kupní 

smlouvy. 

S kupujícím může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem zajištění 
finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

V případě potřeby může být na nemovitostech zřízeno zástavní právo ve prospěch 
financující banky k zajištění pohledávky za kupujícím z uzavírané smlouvy o úvěru, na 

základě které tato banka poskytne kupujícímu úvěr k úhradě kupní ceny.  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 

19/8 Prodej pozemků za účelem výstavby obchodního objektu u Litavy, Židlochovice – staženo z 
programu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 19/8 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš  
se domnívá, že pokud dochází ke změně v prodávaných pozemcích je potřeba vyhlásit nový záměr. 

JUDr. Čermáková 
odpovídá, že na postup existují 2 právní názory. Jeden je totožný s názorem Ing. Betáše a druhý říká, že 

pokud nebyl původní záměr vyhlášen jako celek, ale byly v něm uvedeny jednotlivé parcely, lze schválit 

změnu prodeje novým usnesením zastupitelstva.    
Ing. Vitula 

stahuje projednávání bodu. Na časový harmonogram nemá odsunutí schválení prodeje podstatný vliv, nechá 
připomínku prověřit.  

 

Návrhy usnesení (o návrzích nebylo hlasováno): 
 

2021/19/8.1 ZM ruší: 
své usnesení č. 2020/13/11 ze dne 29. 4. 2020. 

 
2021/19/8.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemky v k. ú. Židlochovice: 
- část pozemku p.č. 1170 o výměře 730 m2, orná půda, 
- část pozemku  p.č. 1171, o výměře 1 495 m2, orná půda, 
- pozemek p.č. 1172/1, o výměře 78 m2, orná půda, 
- část pozemku   p.č. 1172/2, o výměře 54 m2, ostatní plocha, 
- část pozemku   p.č. 1172/3, o výměře 57 m2, orná půda, 
- část pozemku   p.č. 1172/4, o výměře 1 435 m2, orná půda, 
- pozemek p.č. 1173/1, o výměře 681 m2, orná půda, 
- pozemek p.č. 1173/2, o výměře 437 m2, orná půda, 
- část pozemku   p.č. 1173/3, o výměře 169 m2, orná půda, 
- pozemek p.č. 1173/5, o výměře 22 m2, orná půda, 
- pozemek p.č. 1173/6, o výměře 296 m2, orná půda, 
- část pozemku   p.č. 1174/1, o výměře 2 037 m2, orná půda, 
- část pozemku   p.č. 1174/2, o výměře 48 m2, orná půda, 
- část pozemku   p.č. 1174/5, o výměře 58 m2, orná půda, 
- pozemek p.č. 1174/6, o výměře 886 m2, orná půda. 

 
společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Tleskačova 1660/2, 634 34 Kuřim, IČO 26893223, za cenu 
1 850,- Kč/m2 bez DPH a za podmínky investice do území dle dokumentu „Specifikace souvisejících investic“.  
 
S kupujícím bude uzavřena Smlouva o uzavření smlouvy budoucí kupní s předpokládanou celkovou výměrou 
předmětných pozemků cca 8 483 m2. Výměra převáděných pozemků bude upřesněna oddělovacím 
geometrickým plánem zpracovaným bezprostředně před uzavřením kupní smlouvy. 
 
K bodu 

19/9 Kontrolní a Finanční výbor 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu KV a FV  ZM Židlochovice. 

 
K bodu 

19/10 Fixace úroků k úvěru KB a.s. – dod. č.1 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 

2021/19/10 ZM schvaluje 
uzavřít s Komerční bankou a.s. dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě, kde je stanovená fixace 

úrokové sazby od 1.1.2022 do 31.10.2035 ve výši 2,35% p.a. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

19/11 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

19/12 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 

se dotazuje na možnou pomoc občanovi bez domova, který se pohybuje okolo Penny a kolem půlnoci je 
vídán u vinárny. Zajímá ho, zda není možnost ho někde ubytovat.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že dotyčný má poškozený mozek po autohavárii. Trpí stihomamem a na jeho potíže neexistuje 

léčba. Ubytovat ho je problém, neboť neakceptuje obvyklý 1 vchod/východ, ale potřebuje mít pro možnost 
úniku vchody/východy dva. Do toho má zákaz pobytu v rodných Hrušovanech, proto se vyskytuje 

v Židlochovicích. Město mu zatím není schopno pomoct. 

Ing. Kahoun 
se dotazuje na důvod vyhlášení výběrového řízení na vedoucího odboru investic.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že důvodem je výpověď Ing. Cmarkové, která odchází jinam.  

P. Kafka 

se dotazuje na zdokumentovanou černou skládku na Výhoně, kterou uklidilo město. Zajímá ho, zda byl nějak 
potrestán viník.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že situace se řešila na poradě. Jednalo se o vyvezenou suť po nějakých bouracích pracích. Byla 

zde nalezena i krabice s brněnským jménem, to ale není jednoznačný důkaz. Navíc se uvedená osoba sama 

ozvala, že se skládkou nemá nic společného a také její bydliště v Brně zpochybňuje důvod, proč by odpad 
vyvážela až do Židlochovic.  Někdo pravděpodobně jen použil jím vyhozenou krabici. Najít viníka je bohužel 

téměř nemožné. 
 

K bodu 

19/13 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

 
Ověřovatelé Prof. MUDr. Peter  Wendsche  ........................................................  
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 doc. Mgr. Petr Francán    ……………………………………………………… 

       
 

V Židlochovicích dne 2. 2. 2021 


