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Zápis z 22b. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 16. srpna 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 9 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

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

Neomluven:  
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 17.10 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: 
 

22b/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Bronislava Svobodu a Mgr. Lenku Brázdovou. 
 

Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

22b/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 22b 

 

22b/1 Zahájení 
22b/2 Rozprava občanů 

22b/3 Náhrada části nákladů na realizaci stavby „Židlochovice, Terénní úpravy rozvojové plochy Z63“ 
22b/4 Změny v příspěvkových organizacích - Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková 

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

22b/5 Rozprava občanů 
22b/6 Rozprava zastupitelů 

22b/7 Závěr 
 

Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 22a. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen doc. Mgr. Petrem Francánem a Mgr. Lenkou 
Brázdovou, 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 

22b/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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K bodu 
22b/3 Náhrada části nákladů na realizaci stavby „Židlochovice, Terénní úpravy rozvojové 

plochy Z63“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22b/3 

 

Diskuse:  
 

P. Kafka 

se dotazuje, zda tedy částka 2,5 mil. Kč bude výdajem města. 
JUDr. Remunda 

se dotazuje, proč je to navrhnuté takto.  
Ing. Vitula 

vysvětluje, že původně bylo dohodnuto, že se pozemky investorovi předají po jejich vynětí ze záplavové 
zóny. Povodí Moravy, které se k vynětí vyjadřuje, si však stanovilo podmínku zhutněného návozu. Takže buď 

by tuto podmínku mělo zajistit město, tj. zaplatilo by tyto nutné práce, anebo je po dohodě s investorem 

zajistí investor, avšak s příspěvkem města na tyto práce.  
Ing. Betáš 

se dotazuje, proč se o této podmínce nevědělo dřív.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že o navážce se vědělo. Nebyly však známy přesné technické parametry, které Povodí požaduje. 

Ty tyto úpravy zdražily. Město o těchto podmínkách s Povodím jednalo, ale bohužel z této podmínky 
neustoupilo.  

JUDr. Remunda 
se dotazuje zda by se jednalo o konec záměru, pokud by tento návrh zastupitelstvo neodsouhlasilo. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano. 

Ing. Betáš 

konstatuje, že při výstavbě CTParku u Blučiny se na terén navážel pouze vybouraný beton. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že o podmínkách této výstavby nic neví. Město musí splnit podmínky návozu dané Povodím.  
Ing. Betáš 

se dotazuje, v čem je návoz tak specifický.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že Povodí bude kontrolovat míru zhutnění. Tu, po konzultaci s odborníky, splňuje speciální návoz 

tvořený ze štěrku a certifikovaného materiálu, recyklát by tuto podmínku nesplnil. 
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje, jak se návozem změní průřez hráze. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že návoz do hráze zasahovat nebude, navážka je uvnitř území, kdy se terén zvedne uprostřed asi 

o 1,2 m, jedná se o plochu budovy obchodu a parkoviště. Ostatní plocha, kde budou krajinné úpravy, 
zůstane v původní výšce. 

Ing. Betáš 
konstatuje, že výnos města z prodeje pozemků tedy bude 18 mil. Kč minus schvalovaných 2,5 mil. 

P. Helma 

se dotazuje, zda se do podmínek prodeje nedá vrátit zbudování mostu přes řeku Svratku.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že o této podmínce s investorem jedná, je pravděpodobné, že se na ní podaří dohodnout.   
 

Návrh usnesení: 

 
2021/22b/3 ZM rozhodlo: 

uhradit společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČO 26893223, se sídlem Tleskačova 
1660/2, 664 34  Kuřim, část nákladů na realizaci stavby „Židlochovice, Terénní úprava 

rozvojové plochy Z63“ ve výši 2,5 mil. Kč, vč. DPH, se splatností  60 dnů ode dne doručení 
faktury vystavené po uzavření kupní smlouvy  se společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., 

IČO 26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34  Kuřim, na pozemky dotčené touto 

stavbou. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

22b/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. 22b/4 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/22b/4.1 ZM ruší: 

svoje rozhodnutí číslo 2021/22a/4  ze dne 29. 6. 2021. 
 

2021/22b/4.2 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 Brno – venkov,  
příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2022, 

 
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. 1. 2022 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. 1. 2022 Základní škole Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizaci změnu názvu na 

 
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 mateřská školy 

Židlochovice, příspěvkové organizace. 

  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 

22b/5 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

22b/6 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Betáš 

konstatuje špatný stav polních cest na Výhoně, který se ještě po bouřkách zhoršil.  

Ing. Vitula 
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odpovídá, že na jednáních s firmou Thermoservis bylo dohodnuto, že by nám na zpevnění těchto polních 

cest poskytli certifikovaný materiál složený z asfaltové a stavební drti. Město má v plánu zkusit nejprve 
opravit nějaký pilotní úsek a podle osvědčení by se mohlo v opravách pokračovat. Zároveň se uvažuje i o 

zvednutí terénu cest.  
Ing. Betáš 

se domnívá, že pokud se cesty zároveň neodvodní, nebude oprava dlouhodobě fungovat. Po první bouřce 

bude špatný stav zpět.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že zvýšení terénu by mělo zajistit, že se na cestu nedostane voda z okolí. Nemělo by ji to tedy tak 
zničit. Pokud by město mělo cesty podle návrhu pana Betáše odvodnit, byla by to investice v řádech desítek 

mil. Kč.  Město také spoléhá na komplexní pozemkové úpravy, které s financováním polních cest počítají.  

Ing. Betáš 
se domnívá, že by k návrhu opravy cest měl být pozván odborník, který by navrhl řešení. V nejhorším stavu 

je cesta na Maděránu. 
P. Kafka 

konstatuje, že když prší, tak se na kopec nemá nejezdit. 
Ing. Vitula 

souhlasí. Vzpomíná na debatu před asi dvěma lety, kdy si jeden majitel pozemku na Výhoně prorazil 

pneumatiku, že pan Fenz konstatoval, že cesty v tak dobrém stavu, jak jsou nyní nikdy na Výhoně nebyly. 
Město jejich údržba nějaké finance každoročně stojí, ale na vybudování silnic prostředky nemá. Navíc 

v takovém kopci by bouřka vymlela i asfaltku.  
JUDr. Remunda 

se dotazuje na opravu štítu bytového domu města na Komenského 52.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že nechá situaci prověřit. Domnívá se, že se s opravou čekalo po rekonstrukci bytů.  

P. Kafka 
upozorňuje na stromy a keře zasahující do silnice u domu po paní Vlčkové. V nemovitosti nikdo nebydlí, 

město by stromy mohlo prořezat.  
Ing. Vitula 

souhlasí. 

 
K bodu 

22b/7 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 17.45 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

Ověřovatelé Ing. Bronislav Svoboda  ........................................................  
 

 

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

V Židlochovicích dne 19. 8. 2021 
 


