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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 28. dubna 2021 v 18:00 

hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18.02 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Mgr. Lenka Brázdová, Ing. Oldřich Kahoun 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18.02 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: 

 
21/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Chocholáče a Vlastimila Helmu. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
21/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 21 
 

21/1 Zahájení 

21/2 Rozprava občanů 
21/3 Zpráva o plnění usnesení 

21/4 Směna pozemků s Draftem Inc. s.r.o. – část pozemku 554 
21/5 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2021 

21/6 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 651/1, sídl. Družba 651, Židlochovice 

21/7 Zástavní smlouva k úvěru u KB a.s. ve výši 220 mil. Kč 
21/8 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 651/13, sídl. Družba 651, Židlochovice 

21/9 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 652/12, sídl. Družba 652, Židlochovice 
21/10 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice 

21/11 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 652/14, sídl. Družba 652, Židlochovice 
21/12 Rozprava občanů 

21/13 Rozprava zastupitelů 

21/14 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

D/ Zápis z 20. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Vlastimilem Helmou, byl vyložen 
k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Lze tedy považovat zápis za schválený. Připomínky a 

dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
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K bodu 

21/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
Obyvatelé ulice Janáčkova 

se vyjadřují k plánované výstavbě čtvrti Chytré Líchy. Prostudovali si všech 5 návrhů projektu a vyjadřují se 
k jejich jednotlivým aspektům. Žádají o zapojení zástupců ulice Janáčkova do výběru a k diskusi k projektům. 

Dopis obyvatel ul. Janáčkovy je přílohou zápisu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že veřejné projednání s občany bylo původně naplánováno na březen letošního roku, ale z důvodu 

vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se konat nemohlo. Dne 28.4.2021 zasedala výběrová 
komise složená z odborníků, která doporučí radě města jeden z návrhů. Rada bude o návrzích 

pravděpodobně jednat v pátek 7.5.2021 a může, ale nemusí, se doporučením komise řídit. Poté bude 
naplánováno veřejné projednání s občany, a to formou diskuse, nikoliv jen představením návrhů. Také 

konstatuje, že se nejedná o architektonickou soutěž, ale jedná se o paralelní malé zakázky, kdy se 

předpokládá, že se s autorem vítězného projektu bude ještě diskutovat o jeho konečné podobě. K diskusi tak 
jsou např. rezervy pro parkování anebo snížení hustoty zástavby, což připomínkovala i výběrová komise.  

Před konečným výběrem se tedy bude přihlížet k doporučením komise, rady města a připomínkám občanů. 
Konečné schvalování na zastupitelstvu města pak bude podmíněno schválením změny územního plánu, aby 

bylo zaručeno dodržení projektu. Nyní je jedinou podmínkou výstavby vybudování propojky na ulici 
Brněnskou, schválením změny pak bude muset investor dodržet celý projekt. Město se tím chce vyhnout 

možnému modelu čtvrti, která vznikla např. u silnice v Holasicích.  

Ing. Kotrc 
se dotazuje, zda by občané ulice Janáčkovy mohli být zapojeni do diskuse ještě před jednáním rady města. 

Jednání by se zúčastnili 2-3 zástupci ulice. 
Ing. Vitula 

souhlasí. 

P. Fenz 
se dotazuje na pokračování pozemkových úprav.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že byl v této věci jednat osobně s ředitelem pozemkového úřadu v Brně. Pan ředitel ho ubezpečil, 

že do roka by se mohlo s pozemkovými úpravami začít.   

P. Fenz 
se dále obává, že po parlamentních volbách bude muset nová vláda šetřit a mohlo by dojít ke zrušení našeho 

gymnázia.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ve střednědobém plánu rozvoje regionálního školství JMK se s rušením gymnázií nepočítá, 
naopak to vypadá spíše na investice do našeho gymnázia.  

P. Fenz 

na závěr děkuje městu za zřízení telefonního čísla pro registraci seniorů na očkování proti koronaviru. Sám se 
nemohl nikam dovolat a až díky této lince je úspěšně naočkovaný přes svého praktického lékaře.  

Ing. Vitula 
děkuje a konstatuje, že dík patří především našim lékařům, kteří se opravdu velmi snaží pomoci v této složité 

době. Obzvláště MUDr. Hill je velice aktivní a úzce s městem spolupracuje. 

 
K bodu 

21/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 28. 4. 2021. 

 

K bodu 
21/4 Směna pozemků s Draftem Inc. s.r.o. – část pozemku 554 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 21/4 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se dotazuje, zda je nutné pozemky směňovat, zda by nestačilo je Draftu jen dlouhodobě pronajmout.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že pozemky jsou umístěny pod komunikací a pod plánovaným parkovištěm. Neví, zda společnost 

Draft nepotřebuje pozemky vlastnit třeba kvůli úvěru, varianta navrhovaná panem Helmou by mu nevadila, 

nicméně ke schválení je navržena směna pozemků.  
 

Návrh usnesení: 
 

2021/21/4 ZM rozhodlo: 

směnit část pozemku p. č. 554, k. ú. Židlochovice, za pozemek společnosti Draft Inc. s.r.o., 
Spodní 674/10 625 00 Brno, IČO: 634 830 09, parcelní číslo pozemku 548/69, k. ú. 

Židlochovice. Směna pozemků je ve stejné výměře, tj. 180 m2 a bude uskutečněna bez 
doplatku.  Směna proběhne dle přílohy „Směňované pozemky“, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. Geometrický plán zpracuje Draft Inc. s.r.o., Spodní 674/10, 625 00 Brno, IČO: 
634 830 09. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 1 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
21/5 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2021 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/5 

 

Diskuse: 
 

P. Rejžek 

se dotazuje, jakým klíčem jsou finanční prostředky organizacím rozdělovány.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že se přihlíží např. k tomu, zda organizace spravuje nějakou nemovitost anebo využívá městský 
objekt. Také se bere v potaz její členská základna a práce s dětmi. Žádný konkrétní vzorec na výpočet výše 

dotace ale není, výše bývá každý rok více méně podobná.   
P. Rejžek 

děkuje za vysvětlení a konstatuje, že se mu to zdá nedostatečné. Dále uvádí, že Junák je rád a děkuje za 

poskytování dotací a tímto dotazem nechce způsob rozdělování nijak zpochybnit. Zajímal ho jen klíč k výšce 
dotace. 

P. Helma 
konstatuje, že jednoduchý klíč k určení výše dotace se hledal už kdysi, ale nebylo jednoduché ho stanovit, 

proto žádný není.  

Ing. Vitula 
doplňuje, že ještě existuje dotace na tzv. mikrogranty, kde by si mohl Junák požádat o dotaci na konkrétní 

akci.  
 

V průběhu diskuse byla odhalena chyba v důvodové zprávě o výši návrhu dotace pro Junák. Místo 
uváděných 5 tis. má být v materiálu částka 50 tis. Kč. 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/21/5 ZM schvaluje: 
rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 

2021. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
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 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

21/6 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 651/1, sídl. Družba 651, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/21/6 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   
 

 bytové jednotky č. 651/1 v domě č. p. 651, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. 

ú. Židlochovice na listu vlastnictví 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), za minimální kupní cenu 2.453.780,- Kč a 

 podílu 5775/79989 na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/1 za 

kupní cenu 58.220,- Kč. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku 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 přijato. 

 
K bodu 

21/7 Zástavní smlouva k úvěru u KB a.s. ve výši 220 mil. Kč 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/7 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
připomíná zastupitelům, že tento dluh je pro Židlochovice rekordní a je za něj ručeno městskými budovami 

(jmenuje konkrétně).  Konstatuje, že dluh bude přesahovat do další 3-5 volebních období. Bude hlasovat 

pro navržená usnesení, neboť dluhy se splatit musí, ale uvědomuje si, že jde o závažné rozhodnutí.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že na konci tohoto volebního období bude do ukončení splácení asi 10 let, což jsou necelá 3 
volební období. Připomíná historickou kauzu s obligacemi města, kdy se splácely jen úroky a celý dluh se 

vůbec neumořoval. V současnosti je situace pro město daleko výhodnější.  

 
Návrhy usnesení: 

 
2021/21/7.1 ZM  schvaluje: 

uzavření zástavní smlouvy se společností Komerční banka, a.s., IČO: 45317054 (dále jen 
„Banka“), jejímž předmětem je zřízení zástavního práva ve prospěch Banky k následujícím 

věcem ve vlastnictví města Židlochovice: 
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Stavba 

stavba na pozemku 
spoluvl. 

podíl typ s č.p. část obce 
katastrální 

území 

parcelní 

číslo 

budova s 

číslem 
popisným 

115 Židlochovice Židlochovice 1389/2 1/1 

 

Pozemek 

katastrální území 
parcelní 

číslo 

údaje dřívější 

pozemkové 
evidence 

číslo 

geom. 
plánu 

spoluvl. 

podíl 

Židlochovice 1029/1   1/1 

Židlochovice 12/1   1/1 

Židlochovice 1389/2   1/1 

Židlochovice 23   1/1 

Židlochovice 359/1   1/1 

Židlochovice 40   1/1 

Židlochovice 440/3   1/1 

Židlochovice 651   1/1 

 
za účelem zajištění dluhů města Židlochovice vůči Bance (i) vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve 
výši 220 000 000,00 Kč, reg. č. 99027439763, ze dne 18.11.2020 (včetně dluhů vzniklých  z 

bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti této smlouvy o úvěru) a (ii) 

budoucích dluhů z titulu náhrady škody a smluvních  pokut podle předmětné  zástavní smlouvy 
max. do výše Kč 22 000 000,00. 

 
2021/21/7.2 ZM schvaluje: 

dodatek ke smlouvě o úvěru ve výši 220 000 000,00 Kč, reg. č. 99027439763, ze dne 
18.11.2020 (včetně dluhů vzniklých  z bezdůvodného obohacení v případě eventuální 

neplatnosti této smlouvy o úvěru) a (ii) budoucích dluhů z titulu náhrady škody a smluvních 

 pokut podle předmětné  zástavní smlouvy max. do výše Kč 22 000 000,00. 
 

2021/21/7.3 ZM  pověřuje: 
starostu  podpisem  smluv. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
21/8 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 651/13, sídl. Družba 651, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/21/8 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   
 

 bytové jednotky č. 651/13 v domě č. p. 651, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 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), za minimální kupní cenu 2.050.000,- Kč a 
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 podílu 4376/79989 na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/13 

za kupní cenu 50.000,- Kč. 
 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku 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 přijato. 

 
K bodu 

21/9 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 652/12, sídl. Družba 652, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2021/21/9 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   

 

 bytové jednotky č. 652/12 v domě č. p. 652, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, 

zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 

1856), za minimální kupní cenu 2.540.000,- Kč a 

 podílu 5038/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/12 

za kupní cenu 60.000,- Kč. 
 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku 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 přijato. 

 
K bodu 

21/10 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2021/21/10 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   
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 bytové jednotky č. 652/13 v domě č. p. 652, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, 

zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 
1856), za minimální kupní cenu 2.050.000,- Kč a 

 podílu 4306/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/13 
za kupní cenu 50.000,- Kč. 

 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku 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 přijato. 
 

K bodu 
21/11 Vyhlášení záměru prodeje bytu č. 652/14, sídl. Družba 652, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2021/21/11 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   

 

 bytové jednotky č. 652/14 v domě č. p. 652, zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1965 (dům č. p. 652 stojí na pozemku p. č. 2802, 

zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 
1856), za minimální kupní cenu 2.540.000,- Kč a 

 podílu 4912/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/14 
za kupní cenu 60.000,- Kč. 

 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku 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 přijato. 
 

K bodu 

21/12 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
P. Staňková 

se má stěhovat do bytu na Coufalíkově nám. a konstatuje, že jí k bytu chybí komora a sklep. Dotazuje se, 
zda by bylo možný nějaký prostor na uskladnění věcí zajistit.  
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Ing. Král 

odpovídá, že se pokusí nějaký vhodný prostor zajistit. 
P. Helma 

tlumočí dotaz občanů k vybudování lávky přes Svratku na Žižkově. Lávka byla prezentována na jednání 
s občany, ale při prodeji pozemků investorovi Lidlu již v plánech není.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že územní studie obsahovala i lávku přes Svratku. Při jednáních s investorem a následných 
kalkulacích však vyplynulo, že její zbudování by stálo 10-15 mil. Kč, které by se musely odečíst z prodejní 

ceny pozemků. Město a následně zastupitelstvo tedy odhlasovalo záměr prodeje pozemků vč. povinnosti 
investora na vybudování ostatních úprav (další 2 lávky, tunel pod hlavní silnicí), ale bez lávky přes Svratku.  

Dále konstatuje, že je možné že by se lávka dala vybudovat z dotačních prostředků IROP. 

 
K bodu 

21/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

P. Houdek 
poukazuje na to, že po výstavbě Lidlu bude neúměrně zatížena křižovatka na Blučinu. Situace už je špatná 

teď a po vybudování obchodu zde bude ještě větší provoz. Některá auta si pak budou čekání zkracovat 
jízdou po Blučinské. Dotazuje se na možnost vybudování kruhového objezdu. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že s kruhovým objezdem se nepočítá, ale s úpravou odbočovacích pruhů, které by měly provoz 

zrychlit, ano. Dále uvádí, že je vydané stavební povolení pro obchvat Blučiny a domnívá se, že díky tomu 

bude hledání financí na tento projekt úspěšné.  
Ing. Chocholáč 

se dotazuje na časový harmonogram výstavby Lidlu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že dosud administrativní kroky zpomalila epidemie koronaviru. Nyní to vypadá, že by koncem 

letošního roku mohlo být vydané územní rozhodnutí a na jaře 2022 by se mohlo začít stavět.  
P. Helma 

znovu apeluje na to, aby rada města zvažovala každou investici v souvislosti s dluhem města.  
Ing. Betáš 

poukazuje na špatný stav vozovky na ul. Malinovského. Upozorňoval na něj již před 2 lety, ale za tu dobu 

byly pouze opraveny některé vpustě.   
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že situaci vnímá. S panem Nevídalem z VaKu jedná a na dalším jednání příští týden s ním bude 
řešit problémy propadlých hydrantů. Stejně tak jako vývoj rekonstrukce ČOV a také plán rekonstrukce 

kanalizace v Židlochovicích. O těchto věcem chce informovat zastupitele na příštím jednání ZM.   
 

K bodu 

21/14 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19.00 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

Ověřovatelé Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  
 

 
 Vlastimil Helma  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 3.5.2021 


