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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 17. prosince 2014 v 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 15 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven:0 
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: 
 
3/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Bc. Lenku Brázdovou. 
 
Hlasování: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdržel 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 3 
 
3/1 Zahájení 
3/2 Rozprava občanů 
3/3 Zpráva o plnění usnesení 
3/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
3/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
3/6 Prodej podílu na pozemku p. č. 2798 a 1019/12 v k. ú. Židlochovice  
3/7 Bezbariérové trasy – převod pozemku od JMK 
3/8 Odkoupení pozemku na Žerotínově nábřeží 
3/9 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu r. 2014 
3/10 Rozpočet roku 2015 a rozpočtový výhled 
3/11 Kontrolní výbor 
3/12 Rozprava občanů 
3/13 Rozprava zastupitelů 
3/14 Závěr 
 
Hlasování: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdržel 
  
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem a Vlastimilem 
Helmou, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je tímto schválený. Připomínky 
a dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 
K bodu 
3/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
3/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 3/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl i přes nepřítomnost tajemnice úřadu kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak 
je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 17.12.2014. 
 
K bodu 
3/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje na rekonstrukci ulice Masarykovy. Ptá se na prioritu mezi ulicí Masarykovou a Komenského.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že zatím rada projednávala pouze zadání studie řešení ulice Komenského. Problémovější se radě 
města jeví ulice Komenského, o ulici Masarykova se bude ještě jednat. Seznamuje zastupitele s projektovou 
dokumentací rekonstrukce ulice Masarykovy, která začíná od ulice Husovy po konec města, s odhadem 
nákladů asi 16 mil. Kč. Do konce roku předloží rada města programové prohlášení RM a v prvním čtvrtletí 
roku 2015 definuje priority investic. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
3/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 3/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/5.1 ZM schvaluje: 
plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice: 
4. 21. 01. 2015 
5. 04. 03. 2015 
6. 15. 04. 2015 
7. 20. 05. 2015 
8. 24. 06. 2015 
9. 02. 09. 2015 
10.  14. 10. 2015 
11.  18. 11. 2015 
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12. 16. 12. 2015 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/6 Prodej podílu na pozemku p. č. 2798 a 1019/12 v k. ú. Židlochovice  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 3/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/6.1 ZM rozhodlo: 
prodat podíl 5807/184632 na pozemku p. č. 2798, zapsaném na LV č. 2845, a na pozemku 
1019/12, zapsaném na LV č. 2905, v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, xxxxxxxxxxxxxxza kupní 
cenu ve výši 6.199,- Kč, splatnou do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad 
bude podán po zaplacení kupní ceny. Toto rozhodnutí je platné do 30.6.2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/7 Bezbariérové trasy – převod pozemku od  JMK 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 3/7 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
se dotazuje k nájezdu pro vozíčkáře do Sokolovny. TJ Sokol by rád o podobě rampy ještě jednal.  
Ing. Koutná 
konstatuje, že samotná dotace rampu zatím neřeší, budou se na ni hledat jiné zdroje.  
A. Houdek 
se domnívá, že vhodnější umístění rampy by bylo ze strany od samoobsluhy a ne hlavním vchodem 
Sokolovny.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že o umístění rampy bude město ještě se Sokolem jednat.  
MUDr. Wendsche 
navrhuje zapojit do jednání i vozíčkáře, osobně považuje vhodnější zvolit sedací rampu zadním vchodem. 
Ing. Koutná 
popisuje problémy se sedací rampou umístěnou na Úřadu práce, jednání se Sokoly bude. 
 
Návrh usnesení: 
 
3/7.1 ZM schvaluje: 
bezúplatný převod částí pozemků p. č. 709/1 o výměře cca 10-15 m2 a části pozemku p. č. 
1016/5 o výměře cca 20 m2,  zapsaných na LV č. 1401 pro k. ú. Židlochovice, které jsou ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno – Veveří, IČ: 
70888337 do majetku města. Přesnou výměru pozemků určí  geometrický plán po zaměření 
dokončené stavby „Město Židlochovice – mobilita pro všechny “ .   
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/8 Odkoupení pozemku na Žerotínově nábřeží 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 3/8 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, jestli budou bývalí vlastníci platit po převodu městu za užívání pozemku nájem. Dále pochybuje 
nad předloženými rozměry v přiložených materiálech.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že tlak na převod pozemku byl ze strany města, cena za pozemek je symbolická, město nájem 
vybírat nebude. Podpoří se rozvoj výstavby v této lokalitě.  
Ing. Koutná 
doplňuje k rozměrům, že se jedná o studii zpracovanou architektem a je v pořádku. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda se jednalo o odkoupení i se sousedními vlastníky pozemků.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že se současně jedná i s panem Ciklem. Ten by však rád městu prodal celý pozemek, např. pro 
výstavbu bytového domu. Prodej a varianty bude projednávat rada města.  
 
Návrh usnesení: 
 
3/8.1 ZM rozhodlo: 
koupit část pozemku parc. č. 409/1 zahrada o výměře cca 125 m2 a parc. č. 409/2 zahrada  o 
výměřě cca 113 m2 obě zapsané na LV č. 209 vedeném pro katastr. území a obec Židlochovice 
za dohodnutou cenu 240,- Kč od vlastníků pozemků paní xxxxxxxxxx za podmínek stanovených 
v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou usnesení. Přesná výměra pozemků bude stanovena 
oddělujícím geometrickým plánem. Účelem je získat pozemek pro budoucí výstavbu 
komunikace a technických sítí v šířce 12 m s umístěním dle územní studie „Lokalita Z5/IV a 
okolí dle územního plánu města Židlochovice – lokalita Nábřeží “ zpracované v 03/2014 ing. 
Arch Barborou Jenčkovou.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/9 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 3/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/9.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 18 rozpočtu r. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/10 Rozpočet  roku  2015 a rozpočtový výhled 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 3/10 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje k „fámě“, že se ve městě nebude platit poplatek za komunální odpad. Apeluje na zastupitele, 
aby ji nerozšiřovali. 
Ing. Kafková 
seznamuje zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtu.  
P. Helma 
se domnívá, že položka v rozpočtu na opravu polních cest Výhonu ve výši 80 tis. Kč je nízká. Doporučuje 
v průběhu roku tuto položku změnou rozpočtu navýšit. Dále je rád, že se rada města zabývala podnětem 
finančního výboru k opravě městských bytů. Seznamuje zastupitele s počtem a stavem městských bytů. 
Položka v rozpočtu na jejich opravy se mu zdá rovněž nízká.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že rada města se technickým stavem městských bytů bude ještě zabývat. Je třeba stanovit priority 
jejich oprav. Uvádí konkrétní příklad, kdy byla oprava jednoho bytu vyčíslena na 1,6 mil. Kč. Za tuto cenu se 
mu jeví jako lepší řešení byt raději prodat než se pouštět do takto finančně náročné rekonstrukce.  
P. Helma 
navrhuje do této opravy zapojit nového nájemníka. Opravu by provedl na vlastní náklady, které by mu byly 
následně odečteny z nájemného. Dále upozorňuje na další neobyvatelný byt v bývalé lesovně – dům u 
Penny, který rovněž potřebuje rozsáhlou rekonstrukci včetně fasády celého domu.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že i tímto domem se bude rada zabývat.  
P. Helma 
se dále dotazuje na pravděpodobnost dokončení nového územního plánu města do konce roku 2015, které 
je podmínkou pro to, aby město nepřišlo o dotaci 500 tis. Kč, kterou na pořízení nového územního plánu 
dostalo.   
Ing. Koutná 
odpovídá, že termín dokončení je 30.7.2016 a v tomto termínu by měl být dokončen. 
P. Helma 
seznamuje zastupitele s tím, že ve finančním výboru požádal Ing. Kafkovou o propočet, zda se městu vyplatí 
fungování státní správy. Také by rád věděl, na co bude použita rezerva rozpočtu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, rezerva v rozpočtu bývala vždy, rada města představí plán investic, na který by měla být rezerva 
použita. Dále upozorňuje zastupitele na rychlejší splácení úvěrů města, které je v rozpočtu dvojnásobné 
oproti předchozím rokům.  
 
Návrhy usnesení: 
 
3/10.1 ZM schvaluje: 
Rozpočet pro r. 2015 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje 
rozpočtový výhled pro roky 2015-2020. 
 
3/10.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 1.100 tis. Kč.  
 
3/10.3 ZM pověřuje: 
RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
3/11 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 3/11 
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Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že proběhlo první jednání kontrolního výboru, zpráva je předložena zastupitelům.  Byly 
provedeny veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města – Základní a Mateřské školy. Zprávy 
budou předloženy na následujícím jednání, ale může konstatovat, že kontroly neshledaly žádná pochybení a 
vše je vedeno v naprostém pořádku. Dále předkládá ke schválení plán práce KV na 1. pol. 2015.  
Ing. Vitula 
doplňuje, že na finančním výboru byla projednávána účast některého člena na kontrolách kontrolního 
výboru. Paní Strašáková se bude těchto kontrol za finanční výbor zúčastňovat a tímto ji děkuje.   
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 
 
Návrh usnesení: 
 
3/11.1. ZM schvaluje: 
plán práce KV na 1. pol. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/12 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
3/13 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 49 diskusních příspěvků 
 
Ing. Maša 
se dotazuje, zda nebude v době Vánoc přistaven kontejner na přepálený tuk.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že tento kontejner byl řešen na poradě vedení města, odpadová firma KTS byla oslovena, obává 
se ale, že není reálné zajistit kontejner už na Vánoce.   
P. Šotnar 
se vyjadřuje k ledovce, která začátkem prosince postihla město. Zapomnělo se na odstranění námrazy na 
pylonech mostu a padající led tak nebezpečně ohrožoval chodce. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že rozsah této přírodní pohromy byl velmi neobvyklý, a že Židlochovice něco takového doposud 
nezažily. Komentuje jednotlivé potíže a uvádí, že v souvislosti s touto kalamitní situací budou upraveny i 
některé postupy krizového řízení.  Za připomínku k námraze mostu děkuje. 
Ing. Petr Svoboda (velitel hasičů) 
uvádí, že žádný požadavek ze strany občanů na odstranění námrazy neevidovali. V opačném případě by 
zasáhli a námrazu zlikvidovali.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že město oznámení přijalo. Námraza však odpadala během půl hodiny sama a nebylo tak již co 
řešit.   
P. Šotnar 
dále poukazuje na špatnou srozumitelnost nového rozhlasu. V uzavřeném prostoru na sídlišti není téměř 
vůbec rozumět.  
Ing. Vitula 
souhlasí a konstatuje, že město řeší více problémů v souvislosti s novým rozhlasem.  
Ing. Koutná 
doplňuje, že rozhlas běží ve zkušebním provozu, občané byli vyzváni k hlášení problémů, které se teď budou 
s dodavatelskou firmou řešit.  
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Mgr. Šenkyřík 
se připojuje a vysvětluje, že možné řešení je buď v regulaci jednotlivých okruhů nebo koncových přístrojů. 
P. Šotnar 
dále připomínkuje hlučnost sirény na radnici. Dotazuje se, zda je intenzita zvuku v pořádku.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že siréna je atestovaná a hladina zvuku by měla být v normě, přesto ji nechá prověřit. 
P. Šotnar 
poukazuje na odcizený rošt anglického dvorku u obchodů na sídlišti. Dotazuje se na vlastnictví.   
Ing. Koutná 
odpovídá, že pozemek, na kterém se nachází, je města, anglické dvorky jsou ale součástí stavby. Majitel byl 
vyzván ke sjednání nápravy, bohužel ale nereaguje.   
Ing. Vitula 
doplňuje, že majitel objektu bude vyzván znovu s tím, že pokud nápravu nesjedná, situaci bude řešit město, 
a to zasypáním otvorů.   
A. Houdek 
se dotazuje ještě k ledovce. V lokalitě Žižkov nebyly posypané chodníky, byly výpadky el. energie, ale ulice 
Janáčkova svítila.   
Ing. Vitula 
vysvětluje jednotlivé okruhy vedení el. energie. E.ON byl vyzván k prověření častých pozdějších výpadků na 
Žižkově.   
Ing. Koutná 
už má od E.ONu odpověď. V okruhu byla vadná součástka, která se měnila a je problém s přenosem 
vysokého napětí. E.ON situaci řeší. 
P. Helma 
se dotazuje k fungování infokanálu. 
Mgr. Šenkyřík 
vysvětluje, že nefungovala grafická karta a proto byly výpadky. Momentálně je infokanál zapojen přes 
integrovanou grafickou kartu, situace se intenzivně řeší. Propojení infokanálu na rozhlas se řeší s panem 
Kvasničkou, jsou ještě potřeba nějaké technické úpravy a v pátek by mohlo vše fungovat. 
P. Helma 
se dále dotazuje k fungování pošty ve městě. Popisuje historii jednání s vedením krajské pobočky a apeluje 
na tlak města na poštu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že stížnosti na poštu projednávala rada města na svém posledním zasedání. Podle posledních 
informací ustoupila pošta od svého záměru stěhování do obchodních prostor u Orlovny a  uvažují o volných 
prostorách na náměstí. Nepřipadá mu to vhodné řešení vzhledem ke zvýšené dopravní zátěži náměstí, které 
by nastalo.  
P. Soukalová 
se dotazuje k otevírací době pošty, zda by nešla prodloužit do 18:00 hod.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že s Českou poštou se bude jednat o pracovní době a jejím fungování vůbec.  
JUDr. Remunda 
konstatuje, že např. v Rajhradě je otevírací doba pošty do  17:45, v Hustopečích mají zase otevřeno 
v sobotu dopoledne.   
P. Soukalová 
se dále dotazuje na možnost vybudování řízeného semaforu na křižovatce v dolní části náměstí.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že dříve byl osloven kraj na financování tohoto záměru. Jedná se o investici cca 7 mil. Kč. Pokusí 
se jednat o zařazení této investice do rozpočtu kraje pro rok 2016.  
P. Klvaň 
se dotazuje k radarům ve městě. Zajímá ho vliv na prevenci. Také komentuje radar na Nádražní ulici. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že sám také pokutu platil a teď si rychlost hlídá, u něj tedy prevence zafungovala. Popisuje 
kritéria pro výběr míst pro měření. Vybrané částky jsou stále vysoké, což znamená, že se rychlost stále 
nedodržuje.   
P. Helma 
seznamuje přítomné s prováděným měřením rychlosti Policií ČR, která dříve měřívala rychlost asi 2x po 2 
hodinách v měsíci. Bylo to málo a řidiči se naučili beztrestně překračovat rychlost.  
P. Šebek 
konstatuje, že počet přestupků klesl asi na ¼, a to byl hlavní účel. 
P. Klvaň 
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se domnívá, že lepším řešením by bylo propojit radar se semaforem, při překročení rychlosti by se na 
semaforu rozsvítila červená.  
Ing. Vitula 
pochybuje, že by toto řešení mělo vliv na dodržení rychlosti v celé obci. Efekt vidí spíše ve stávajícím řešení.  
P. Helma 
konstatuje, že stejné radary jsou již rozšířeny i v ostatních obcích. Jmenuje Moravský Krumlov, Pohořelice 
apod.  
PhDr. Rubáš 
se domnívá, že radary nejsou vhodně umístěny a snímají i překročení rychlosti při odjezdu z obce ve velké 
vzdálenosti.  
P. Šebek 
vysvětluje. Rovněž komentuje situaci na Nádražní ulici, kde je obrovský provoz a obyvatelé mají díky němu 
ztížené bydlení. Radar zde má své odůvodnění. Umístění radaru na Nosislav bylo zvoleno kvůli přechodu pro 
chodce.  
PhDr. Rubáš 
dále navrhuje zřízení přechodu pro chodce u Penny na Zámecké ulici.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že na takovýchto místech se přechody nezřizují. 
PhDr. Rubáš 
dále upozorňuje na nebezpečný přechod ve spodní části náměstí.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že umístění tohoto přechodu se řešilo na minulém zastupitelstvu, kterého se PhDr. Rubáš 
nezúčastnil.  
P. Soukal 
žádá před zimou o vyčištění povodňových klapek v betonové hrázi. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že klapky byly čištěny v září nebo říjnu, budou znovu zkontrolovány.   
P. Soukal 
se dále domnívá, že klapky jsou špatné konstrukce. Pomalu stoupající voda je nezatlačí a musí se zatlačit 
ručně. 
Ing. Koutná 
konstatuje, že systém klapek je běžný. 
P. Houdek 
se dotazuje ke komisi ochrany veřejného pořádku. První jednání komise se má konat až 12.1.2015, ptá se na 
důvod.  
Ing. Svoboda 
odpovídá, že je předsedou této komise a svolání jednání s ním konzultovala její tajemnice Ing. Janebová.  
Dohodli se na svolání v lednu, není nic akutního k řešení. 
P. Helma 
seznamuje přítomné se zavedením registru dlužníků v Kuřimi. Vysvětluje fungování a apeluje na to, aby se 
registr zavedl i v Židlochovicích.  
Ing. Vitula 
Děkuje. Dále přeje všem přítomným šťastné svátky a úspěšný nový rok.  
Mgr. Šenkyřík 
se připojuje a přidává pozvání na ples města dne 17.1.2015. 
 
K bodu 
3/14 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
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Bc. Lenka Brázdová   ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 23.12.2014 
 


