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Zápis z 22a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 29. června 2021 v 17:00 

hodin v Sále Komunitního centra, ul. Legionářská 950 v Židlochovicích 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 17.00 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: JUDr. Ivo Remunda, Vlastimil Helma, Antonín Houdek, Prof. MUDr. Peter Wendsche, Ing. Bronislav 

Svoboda 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 17.00 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: 

 

22a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu doc. Mgr. Petra Francána a Mgr. Lenku Brázdovou. 

 
Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
22a/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 22a 
 

22a/1 Zahájení 

22a/2 Rozprava občanů 
22a/3 Úvěr z MFRB 

22a/4 Změny v příspěvkových organizacích - Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace a Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

22a/5 Rozprava občanů 
22a/6 Rozprava zastupitelů 

22a/7 Závěr 

 
Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

K bodu 

22a/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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K bodu 

22a/3 Úvěr z MFRB 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22a/3 

 

Diskuse:  
 

Ing. Kahoun 
se dotazuje, kolik je ve fondu ještě prostředků. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že částkou si není jistý, odhaduje, že cca 500 tis. Kč, uvádí, že tyto záležitosti kontroluje a hlídá 
finanční odbor.  

Ing. Kahoun 
navrhuje tyto úvěry občanům více propagovat.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že nízký zájem o tyto úvěry je daný výhodnějšími úrokovými sazbami v bankách. Proto míří občan 

raději tam.  

 
Návrh usnesení: 

 
2021/22a/3 ZM rozhodlo: 

přidělit úvěr z MFRB  žadateli. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

17:05 přerušeno jednání do 17:20 
 
22a/4 Změny v příspěvkových organizacích - Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace a Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22a/4 

 
Diskuse:  

 

doc. Mgr. Petr Francán 
navrhuje pozvat ředitele ZŠ na příští jednání ZM k představení konceptu vedení MŠ. 

Ing. Vitula 
souhlasí. 

 
Návrh usnesení: 
 

2021/22a/4 ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2  písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

a) s ch v a l u j e s l o u č e n í  o r g a n i z a c e  Mateřská škola Židlochovice, okres Brno –

venkov,  příspěvková organizace se Základní školou Židlochovice, okres Brn – venkov,  
příspěvková organizací, s účinností od 1. 9. 2021, 

 
b) u r č u j e ,  že přejímající organizací Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov,  

příspěvkové organizace je Základní škola Židlochovice,  okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace, na kterou s účinností od 1. 9. 2021 přecházejí veškerá práva a závazky 
Mateřské školy Židlochovice, okres Brno-venkov,  příspěvkové organizace, 

 
c) s ch v a l u j e s účinností od 1. 9. 2021 Základní škole Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizaci změnu názvu na 
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Základní škola a mateřská škola Židlochovice, příspěvková organizace 
 

d) s ch v a l u j e ve smyslu výše uvedeného zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy 
Židlochovice, příspěvkové organizace.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

22a/5 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

22a/6 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 

 
doc. Mgr. Petr Francán 

uvádí, že byl kontaktován rodinou Čížkových k řešení jejich bydlení. Požadují řešení jejich bytové situace 

městem. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že s nimi bude jednat.  
Mgr. Brázdová 

byla upozorněna, že v bytovce na sídlišti č.p. 667 se při hlášení městského rozhlasu láme zvuk a hlášení tak 
není rozumět.  

Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že nechá situaci prověřit. 
Ing. Maša 

upozorňuje, že na ulici Havlíčkova je rozhlas špatně slyšet a zvuk vypadává. 
Mgr. Šenkyřík 

děkuje a také nechá situaci prověřit. 

Ing. Betáš 
upozorňuje na špatnou viditelnost na křižovatce na náměstí u mostu – výhled směr na Vojkovice, kdy záhon 

vysokých žlutých rostlin splývá s přijíždějícími vozy, které se pak snadno přehlédnou.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že velká výška vegetace je způsobená častými dešti, po odkvetení se situace zlepší. 

Ing. Betáš 
se dále dotazuje, proč není možné na křižovatce vybudovat kruhový objezd.  

Ing. Vitula 
uvádí, že podle současného návrhu by byl kruhový objezd možný, avšak po konzultaci na SUS JMK není jeho 

vybudování doporučováno, a to z několika důvodů: 1. jeho vysunutí směrem do náměstí, neboť most je příliš 
blízko, 2. silnice projíždějící objezdem směrem od Brna do Hustopečí by byla téměř rovná, tudíž pro průjezd 

a zpomalení dopravy by objezd neplnil svoji funkci a za 3. by se kamiony odbočující od Hustopečí na most 

těžko do pruhu pasovaly. SUS byla nakloněna variantě zjednosměrnění náměstí.  
Ing. Betáš 

se domnívá, že zjednosměrnění náměstí není šťastné řešení. 
Ing. Kahoun 

se dotazuje na variantu semaforů. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že inteligentní semafory by byly velice nákladné, jde o částku kolem 20 mil. Kč. Běžný semafor by 

pak situaci neřešil, protože podle odhadu by zrychlil pouze provoz směrem od mostu na Brno, ostatní směry 
by byly naopak zpomaleny. Proto by se tato investice nevyplatila.  

 
K bodu 

22a/7 Závěr 
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Zasedání ukončeno v 17:30 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

 
Ověřovatelé doc. Mgr. Petr Francán  ........................................................  

 

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

 
V Židlochovicích dne 8.7.2021 

 


