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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 23. června 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 8 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Prof. MUDr. Peter Wendsche, Ing. Oldřich Kahoun, Ing. Petr Chocholáč, doc. Mgr. Petr Francán, 

Ing. Bronislav Svoboda, Antonín Houdek, 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: 

 

22/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Brázdovou a Ing. Petra Svobodu. 

 
Hlasování: 8 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
22/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 22 

 
22/1 Zahájení 

22/2 Rozprava občanů 
22/3 Zpráva o plnění usnesení 

22/4 Informace z RM 

22/5 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 
2021 

22/6 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád domů na náměstí Míru 
v roce 2021 

22/7 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2020 a auditorská zpráva 
22/8 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2020 

22/9 Poskytnutí půjčky spolku Archeopark Cézavy 

22/10 Prodej bytu č. 14, sídliště Družba č. p. 652  
22/11 Prodej bytu č. 651/1, sídl. Družba 651, Židlochovice  

22/12 Prodej bytu č. 651/13, sídl. Družba 651, Židlochovice  
22/13 Prodej bytu č. 652/12, sídl. Družba 652, Židlochovice 

22/14 Prodej bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice 

22/15 Nabídka na koupi podílů na pozemcích parc. č. 1174/3 a 1174/9 v k. ú. Židlochovice 
22/16 Rozprava občanů 

22/17 Rozprava zastupitelů 
22/18 Závěr 
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Hlasování: 8 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

D/ Zápis z 21a. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Mgr. Lenkou Brázdovou a doc. Mgr. Petrem 

Francánem, 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 

22/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
22/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/3 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 23. 6. 2021. 

 
K bodu 

22/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z RM. 
 

K bodu 

22/5 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád 
nemovitostí v roce 2021 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/5 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 

se dotazuje, zda opravy fasád budou teprve probíhat anebo už proběhly. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že fasády se teprve opravovat budou. 
Ing. Vitula 

doplňuje, že teoreticky by v době schvalování dotace na opravu fasády mohla být už některá fasáda 
opravena. Mělo by se však jednat o opravu v tomto kalendářním roce. Žadatel pak musí předložit vyúčtování 

a doklady, které musí být z daného kalendářního roku. 

 
Návrh usnesení: 

 
2021/22/5 ZM schvaluje: 

žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 2021. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
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K bodu 
22/6 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád domů na 

náměstí Míru v roce 2021 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/6 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
konstatuje, že v současnosti město jedná i s majitelem Národního domu o možné opravě fasády 

s příspěvkem z dotačního programu. Uvádí, že náklady na jeho opravu však budou vysoké, a to kolem 1 mil. 
Kč. 

Mgr. Šenkyřík 

konstatuje, že díky dotaci může město majitele k opravě motivovat a také dohlédnout na konečný vzhled 
fasády. V posuzování se spolupracuje s arch. Jurou, který je hlavním garantem výsledné podoby.  

Ing. Betáš 
se dotazuje, zda schvalovaná žádost p. Surmana je nová anebo se jedná o starou záležitost. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že i když pan Surman započal s opravami v loňském roce, jeho žádost je nová a celé dokončení 

opravy se provedlo až v roce letošním. Připomíná, že návrh a požadavek na opravu fasády, vč. vyhotovení 

výlohy z boční strany, vzešel ze strany města a pan Surman tím vyšel městu vstříc. S výsledkem je za město 
velice spokojený.  

Ing. Betáš 
souhlasí, ale konstatuje, že žádost je v rozporu s dotačním programem, nejedná se o daný rok. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že oprava byla započata v roce 2020, ale dokončena byla v roce 2021. Tento postup byl 
konzultován s právníkem,  který ho odsouhlasil.  

Ing. Betáš 
se domnívá, že by se měl dotační program upravit, aby byl jeho výklad jasný. Fotodokumentace má být dle 

programu dodána z roku, ve kterém je dotace požadována.  
Ing. Vitula 

navrhuje tedy doplnit usnesení o klauzuli k fotodokumentaci.  

 
Doplňující návrh usnesení: 

 
2021/22/6 ZM schvaluje: 

žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci a opravu fasád domů na náměstí Míru v roce 2021 

s podmínkou doplnění fotodokumentace dle článku II, odstavce 4 dotačního programu. 
 

Hlasování o doplňujícím návrhu usnesení: 8 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

Návrh usnesení: 
 
2021/22/6 ZM schvaluje: 
žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci a opravu fasád domů na náměstí Míru v roce 2021. 
 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 

K bodu 
22/7 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2020 a auditorská zpráva 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 
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2021/22/7 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2020, a to bez výhrad  a  schvaluje  auditorskou zprávu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

22/8 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2020 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/8 

 

Diskuse:  
 

P. Kafka 
se dotazuje o jakou částku z rozpočtu město v důsledku pandemie přišlo.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že se těžko počítá něco, co se nestalo. Také nelze vyčíslit propad jen za rok 2020, ale je třeba 

propad počítat i za roky 2021 a 2022. Tuto celkovou částku pak odhaduje na 40-50 mil. Kč.   

 
Návrh usnesení: 

 
2021/22/8 ZM schvaluje: 

účetní závěrku  sestavenou ke dni   31. 12. 2020. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

22/9 Poskytnutí půjčky spolku Archeopark Cézavy 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/9 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

uvádí, že o projekt archeoparku se začal intenzivně zajímat kraj, který by z něj rád udělal svůj pilotní projekt. 

Dnes probíhá zasedání zastupitelstva obce Blučina, na kterém je právě zástupce kraje, aby vyjádřil podporu 
projektu. Znamenalo by to úhradu nákladů přímo krajem, a to i již vynaložených prostředků. Z této částky by 

pak měla být splacena půjčka městu. O této podpoře by mělo rozhodovat  zastupitelstvo kraje v září, na 
podzim by tedy mohlo dojít ke splacení půjčky městu. 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/22/9 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 1/2021, kterým se prodlužuje splatnost zápůjčky spolku Archeopark Cézavy, z.s., 

IČO 088 62 052, ve výši 1 mil. Kč, do 31. 12. 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

22/10 Prodej bytu č. 14, sídliště Družba č. p. 652  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 22/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/22/10 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 652/14 v domě č. p. 652, zapsanou v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice 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) a 
podílu 4912/79857 na pozemku p. č. 2802, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856 náležící k bytové jednotce 652/14, nájemci xx, ročník 
narození 1943 za kupní cenu 2 512 000,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek 

daných záměrem.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

22/11 Prodej bytu č. 651/1, sídl. Družba 651, Židlochovice  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/11 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2021/22/11 ZM rozhodlo prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/1 v domě č. p. 651, zapsanou 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), 

 podíl na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/1, 
 

zájemci – xx, za kupní cenu 2 756 300 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: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

22/12 Prodej bytu č. 651/13, sídl. Družba 651, Židlochovice  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/12 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2021/22/12 ZM rozhodlo prodat: 

 bytovou jednotku č. 651/13 v domě č. p. 651, zapsanou v katastru nemovitostí pro obec 

a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 
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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, náležejícího k bytové jednotce č. 651/13, 

 
zájemci – xx, za kupní cenu 2 223 000 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: 8 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

22/13 Prodej bytu č. 652/12, sídl. Družba 652, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/13 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/22/13 ZM rozhodlo prodat: 

 bytovou jednotku č. 652/12 v domě č. p. 652, zapsanou 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), 

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

 
zájemci – xx, za kupní cenu 2 654 000 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: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

22/14 Prodej bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/22/14 ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje:  
 

 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. 
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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: 8 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
22/15 Nabídka na koupi podílů na pozemcích parc. č. 1174/3 a 1174/9 v k. ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/15 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/22/15.1 ZM rozhodlo: 

zrušit usnesení 2021/19/5.1. ze dne 27. 1. 2021: 
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. 
 

2021/22/15.2 ZM rozhodlo: 

zrušit usnesení 2021/19/5.2. ze dne 27. 1. 2021: 
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. 
 

2021/22/15.3 ZM rozhodlo: 
koupit podíl 1/3 na pozemcích p. č. 1174/3 a p. č. 1174/9, zapsaných na LV č. 1007 pro k. ú. a 

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

 
2021/22/15.4 ZM rozhodlo: 

koupit podíl 1/3 na pozemcích p. č. 1174/3 a p. č. 1174/9, zapsaných 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 pozemky na severním předměstí na pravé straně Litavy v k. ú. Židlochovice. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 8 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 

22/16 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

22/17 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

JUDr. Remunda 
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se dotazuje na postoj města k sekání resp. nesekání trávy ve městě. Domnívá se, že některé části intravilánu 

by se sekat měly, i když trend je spíše nesekat.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že na toto téma mluvil i s Ing. Chocholáčem. V letech sucha byly vytipovány plochy k sečení a ty, 
které se budou sekat méně. Teď, ve vlhčím období, není ale tento plán úplně optimální. S odborem investic 

se shodli na doplnění míst k sečení – pásu kolem silnice na sídlišti a od mostu podél řeky a cyklostezky. 

Obrací se na zastupitele, zda mají další návrhy ploch k sečení.  
Ing. Maša 

navrhuje sekat pruhy kolem cestiček, zmiňuje cestičku u lávky na ul. Sportovní.  
Ing. Vitula 

děkuje a souhlasí.  

P. Kafka 
navrhuje kolem garáží u bytovek bývalého ČSAD. 

JUDr. Remund 
se dále dotazuje na opravy drobných památek. Většina je jich již opravena, ale stále zbývají Boží muka na 

Masarykově ulici a Robertova studánka.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že právě kvůli žádosti o možnou dotaci požádalo město o zapsání Božích muk do seznamu 

kulturních památek a požádalo o dotaci.  Ta přiznána byla a připravuje se jejich oprava. 
Ing. Král 

doplňuje, že oprava Robertovy studánky je otázkou financí.  
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že oprava studánky naplánována byla, ale právě z důvodu úspor se investice pozastavila. Je to 

otázka rozpočtu města. 
Ing. Vitula 

navrhuje nechat rozhodnutí o opravě studánky na podzim.  
JUDr. Remunda 

se dotazuje na kontroly tranzitní dopravy. Má pocit, že tu projíždí více kamionů než obvykle a navrhuje 
oslovit Policii ČR k provádění častějších kontrol. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že kontrolu tranzitní dopravy provádí městská policie. Zvýšený výskyt kamionů byl pak způsobený 
objízdnou trasou kvůli opravě dálnice u Hustopečí, ta by měla být v současné době již opravena.  Dále 

konstatuje, že v běžném režimu je v rámci kontroly odhaleno jen malé procento neoprávněných tranzitů, 
většina projíždějících kamionů prokáže důvod průjezdu Židlochovicemi. 

P. Kafka 

konstatuje, že ze studánky u hájku teče voda, ale její okolí je zanedbané. Navrhuje její úklid. 
Ing. Vitula 

děkuje za upozornění a souhlasí. 
Ing. Betáš 

konstatuje, že studánka je v majetku Lesů ČR, vč. pozemku. Nyní byla opravena střecha přístřešku.  

P. Kafka 
dále upozorňuje na chybějící značku označující cyklostezku na Blučinu. V úseku zahrádek, kde značka chybí, 

tak dochází ke kolizím a slovním střetům cyklistů majitelů zahrádek, kteří tady jezdí auty.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že informaci předá svazku Cyklistické stezce Brno – Vídeň, která úsek spravuje.  
P. Kafka 

dále upozorňuje na možný problém s vedením vysokého napětí u řeky naproti Papíren Moudrý. Jeden 

z topolů již zasahuje téměř do vedení. Pokud by se některá jeho větev ulomila, bylo by město bez proudu.   
Ing. Vitula 

děkuje, informaci město předá E.oNu. 
Ing. Betáš 

chválí odstranění ocelové nádrže na vodu na Výhoně, děkuje hasičům. Dotazuje se, kdy bude dokončen úklid 

okolí. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že úklid zajišťuje město a bude to v brzké době. 
Ing. Betáš 

dále upozorňuje na zanedbaný sad města v lokalitě Maděrán na Výhonu.  
Ing. Vitula 

děkuje za informaci, město nechá sad prořezat. 

Ing. Betáš 
se dále dotazuje k fungování technické komise. Naposledy se komise sešla loni v červenci. 
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Ing. Vitula 

odpovídá, že pozastavení činností komisí bylo způsobeno epidemií koronaviru. Je domluvený s předsedou 
komise Ing. Adlerem na jednání komise v dohledné době. 

 
K bodu 

22/18 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 18.50 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

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

 
 

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

V Židlochovicích dne  
 


