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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 6. října 2021 v 18:00 

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

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Mgr. Lenka Brázdová, Vlastimil Helma, doc. Mgr. Petr Francán 

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. 
 

Na úvod, na pozvání zastupitelů, vystoupil Mgr. Vladimír Soukop, ředitel Základní školy Židlochovice, který se 

vyjádřil ke sloučení základní a mateřské školy. Konstatuje, že po oslovení panem starostou viděl ve sloučení 
škol výzvu. Nyní vnímá jako největší komplikaci administrativní zátěž. Co se týče samotného vzdělávání dětí, 

ve sloučení spatřuje spíše výhodu. Jako příklad uvádí snadnější přechod dětí z mateřské do základní školy. 
Dále uvádí, že v mateřské škole řeší v současnosti personální problémy, chybí učitelky. Konstatuje, že hledá 

nové pracovní síly a situaci chce co nejdříve stabilizovat.    
 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
23/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha Kahouna a Ing. Víta Betáše. 
 

Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

23/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 23 
 

23/1 Zahájení 
23/2 Rozprava občanů 

23/3 Zpráva o plnění usnesení 
23/4 Informace z RM 

23/5 Dodatek č. 2 Stanov DSO Region Židlochovicko 

23/6 Prodej částí pozemku 648/1 na ul. Zámecké 
23/7 Prodej bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice 

23/8 Směna pozemků na Líchách 
23/9 Prodej pozemků na ul. Žerotínovo nábřeží 

23/10 Směna pozemků se společností Cezava a.s. 

23/11 Intenzifikace ČOV – dod. č. 1 
23/12 Změna územního plánu Židlochovice č. V 

23/13 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí kupní – výstavba Lidl 
23/14 Kontrolní a Finanční výbor 

23/15 Rozprava občanů 
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23/16 Rozprava zastupitelů 

23/17 Závěr 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

D/ Zápis z 22b. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Bronislavem Svobodou 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 

23/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 
23/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 6. 10. 2021. 
 

K bodu 

23/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z RM. 
 

K bodu 
23/5 Dodatek č. 2 Stanov DSO Region Židlochovicko 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2021/23/5 ZM rozhodlo: 

schválit Dodatek č. 2 Stanov DSO Region Židlochovicko, upravující rozhodování valné hromady 
a předsednictva svazku mimo zasedání. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
23/6 Prodej částí pozemku 648/1 na ul. Zámecké 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrhy usnesení: 
 

2021/23/6.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku par. č. 648/1 o výměře 198 m2. Dle geometrického plánu č. 2060-61/2021 

je pozemek označen parc. č. 648/245, pozemek 648/1 je ve vlastnictví města Židlochovice, je 

zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500 Kč/m2. 
Záměrem je zřízení zahrádky. 

 
2021/23/6.2 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku par. č. 648/1 o výměře 88 m2. Dle geometrického plánu č. 2060-61/2021 

je pozemek označen parc. č. 648/246, pozemek 648/1 je ve vlastnictví města Židlochovice, je 
zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500 Kč/m2. 

Záměrem je zřízení zahrádky. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 
23/7 Prodej bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2021/23/7 ZM rozhodlo: 

prodat 

 bytovou jednotku č. 652/13 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) včetně podílu 4306/79857 na společných částech budovy č. p. 652, 

 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. 652/13, 

 
za kupní cenu 2 552 000,- Kč a uzavřít s nimi 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: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

23/8 Směna pozemků na Líchách 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/23/8 ZM rozhodlo: 
směnit části pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí pro obec a 

katastrální území Židlochovice ve prospěch města Židlochovice p. č. 711/160 a 2835/1 (dle GP 
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č. 2065-68/2021 p. č. 711/124 část d a b) o výměře celkem 123 m2 za část pozemku p. č. 

711/117 (dle GP č. 2065-68/2021 p. č. 711/221) o výměře celkem 356 m2 zapsaných na listu 
vlastnictví č. 1844 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice. 

 
Jedná se o lokalitu mimo záplavové území - Líchy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
23/9 Prodej pozemků na ul. Žerotínovo nábřeží 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/9 

 

Diskuse:  
 

Ing. Petr Chocholáč 
konstatuje možný střet zájmů. 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/23/9 ZM rozhodlo: 
prodat pozemky par. č. 323/8, 323/1, 325/2, pozemky jsou vlastnictví města Židlochovice, jsou 

zapsány na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 900,- Kč/m2.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

23/10 Směna pozemků se společností Cezava a.s. 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 

2021/23/10.1 ZM rozhodlo: 
zrušit usnesení ze dne 16. prosince 2020 č. 2020/18/18, směnit pozemky p. č. 1179/18, 

1179/19, 1179/22, 2210/87, 2210/100, 2210/101, 2210/143 nacházejících se v k. ú. 
Židlochovice, ve vlastnictví města Židlochovice, za pozemky p. č. 1163/16, 1163/19, 1163/20, 

1164/3, 1164/4, 1179/29, 1179/28, 1179/32, 2728/27, 2728/48, 2728/43, 2728/82, 

2728/76, 2728/65, 2250/23, 1695, 1698, 2285/9, patřících společnosti Cezava a.s. Blučina, 
Blučina 627, 66456 Blučina, IČ: 63471396, z důvodu rozvoje města Židlochovice.  

Náklady spojené se směnou ponesou smluvní strany rovným dílem. 
 

2021/23/10.2 ZM rozhodlo: 
směnit pozemky p. č  1179/18, 1179/19, 1179/22, 2210/87, 2210/89, 2210/100, 2210/143, 

které jsou zapsány na LV č. 1 a č. 2897 pro obec a k. ú. Židlochovice, a jsou ve vlastnictví města 

Židlochovice za pozemky p. č. 1163/16, 1163/19, 1163/20, 1164/3, 1164/4, 1179/29, 
1179/28, 1179/32, 1179/49, 1179/41, 1180/8, 1179/1, 1180/3,  2728/27, 2728/48, 2728/43, 

2728/82, 2728/76, 2728/65, 2250/23, 2337/17, 1695, 1698, 2285/9, které jsou zapsány na 
LV č. 2333 a č. 3048 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice patřících 

společnosti Cezava a.s. Blučina, Blučina 627, 66456 Blučina, IČ: 63471396 z důvodu rozvoje 

města Židlochovice. Náklady spojené se směnou ponesou smluvní strany rovným dílem. Směna 
bude bez doplatku. 
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Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
23/11 Intenzifikace ČOV – dod. č. 1 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/11 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 

se dotazuje, kolik kubíků čističkou proteče.   
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že přesnou informaci nemá, ale do příštího jednání ZM ji zjistí.  
 

Návrh usnesení: 
 

2021/23/11 ZM rozhodlo: 

schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 0291/2019 při zajištění podmínek pro výstavbu 
díla „Intenzifikace ČOV Židlochovice“ uzavřené dne 26. 11. 2019 a uhradit investiční transfer 

960 474,- Kč dobrovolnému svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko, se sídlem 
Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Židlochovice, se splatností  31. 10. 2021. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

23/12 Změna územního plánu Židlochovice č. V 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/12 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/23/12 ZM projednalo: 

a vydává dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) změnu č. V územního plánu Židlochovice jako opatření obecné povahy č. j. 1 

/2021. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
23/13 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí kupní – výstavba Lidl 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/13 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 
2021/23/13.1 ZM ruší: 
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své usnesení č. 2020/13/11 ze dne 29. 4. 2020. 

 
2021/23/13.2 ZM rozhodlo: 

prodat pozemky (příp. jejich části)  v k. ú. Židlochovice, vyznačené v příloze p. č. 1170, 1171, 
1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/5, 1173/6, 1174/1, 1174/2, 

1174/5, 1174/6 společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Tleskačova 1660/2, 634 34, Kuřim, 

IČO26893223, za kupní cenu 1.850,- Kč/m2 bez DPH a za podmínky investice do území dle 
dokumentu „Specifikace souvisejících investic“. S kupujícím bude uzavřena Smlouva o uzavření 

smlouvy budoucí kupní s předpokládanou celkovou výměrou předmětných pozemků 8 483 m2. 
Výměra bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem zpracovaným před uzavřením 

kupní smlouvy.  

  
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 

23/14 Kontrolní a Finanční výbor 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV a FV  ZM Židlochovice. 

 
K bodu 

23/15 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

23/16 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 

oznamuje, že díky posunutí jednání ZM na dnešní den se nebude konat plánované zastupitelstvo 20.10., ale 
pravděpodobně bude posunuto na měsíc listopad.   

Dále uvádí, že na dnešním jednání rady města bylo rozhodnuto o záměru podeje bytu č. 393/5 na ul. 
Havlíčkova 393, po zveřejnění záměru a otevření obálek s nabídkami bude jeho možný prodej předložen 

k projednání zastupitelům. 

Dále seznamuje zastupitele s vývojem situace ohledně polikliniky a nespokojenosti lékařů s těmito prostory. 
Lékaři žádají město o řešení situace. Situace se zkomplikovala, neboť nabízený 50% podíl polikliniky 

odkoupila paní Zabcik, vlastník druhého podílu. Možnost odkoupení tohoto podílu městem tedy není reálná. 
Na jednání s lékaři se potvrdila jejich nespokojenost s prostory i službami a zázemím od majitelů objektů, 

situace na poliklinice je neúnosná. Lékaři byli na jednání seznámeni se studií návrhu nové polikliniky, 
v lokalitě letního kina. Většině se studie líbila a rádi by na něm s městem spolupracovali. Je tedy na čase 

začít dělat přípravné kroky. Úvaha je taková, že by polikliniku nestavělo město, ale městem zřízená 

společnost. Důvodem jsou daňové záležitosti a také oddělené financování. Pro banky je městem zřízená 
společnost stále solidním partnerem, navíc by se dluhové zatížení tohoto subjektu nepromítalo do dluhové 

zátěže města. Na předběžných jednáních s Komerční bankou se uvažovalo o půjčce se splatností 30 let. 
Město by jako podíl vložilo pozemky, Komerční banka by zafinancovala stavbu. Úvěr by pak byl splácen 

z nájmů ordinací, o technologie a vybavení ordinací by bylo v režii lékařů. Dále konstatuje, že se městu 

podařilo zajistit nové odbornosti na poliklinice a lékařské kapacity. Je proto pro město motivační zajistit jim i 
odpovídající důstojné prostory. Postoj lékařů je navíc takový, že pokud by se nezměnilo nic, ze Židlochovic 

by většina odborných lékařů za stávající situace odešla. Avizuje tedy předložení materiálu k založení městské 
společnosti ke schválení na některém příštím jednání a vyzývá členy ZM k činnosti v této společnosti. Dále 

konstatuje, že je otázkou, co se stane s objektem současné polikliniky, ale je v rukou soukromého vlastníka 
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a město nemá na její využití žádný vliv. Také po rozhovoru s několika urbanisty bylo konstatováno, že 

poliklinika na náměstí je spíše výjimkou, obvykle bývají takovéto budovy umístěny mimo centrum města.  
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že např. MUDr. Hill, který zaslouží velké uznání za svoje nasazení v době covidu, by byl schopen 
v nových prostorách poskytovat i nadstandardní služby jako např. infuse. Židlochovice by tím získaly 

modernější zdravotnictví. 

Ing. Betáš 
se dotazuje, zda by nebylo výhodnější objekt postavit někde na „zelené louce“? Např. u budoucích Lidlu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že prostory letního kina byly zvoleny proto, že jsou v docházkové vzdálenosti autobusu i vlaku. 

Pokud by se stavělo u Lidlu, znamenalo by to pro pacienty dopravu autem. Také by tam byly problémy 

s výstavbou v souvislosti s navážkou kvůli záplavové zóně.    
Ing. Kahoun 

se dotazuje, zda byly posouzeny i zkušenosti jiných investorů a subjektů s provozováním poliklinik.   
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že uvažoval podobně a zjistil, že město Lanškroun novou městskou polikliniku právě staví. Se 
starostou a arch. Jurou starostu Lanškrouna v pondělí v této věci navštíví.  

Ing. Kahoun 

dále konstatuje nevzhlednost kontejnerů na tříděný odpad na ul. Komenského a u sokolovny.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že na dnešním jednání RM bylo rozhodnuto o přemístění kontejnerů z ul. Komenského nad kostel. 
Kontejnery u sokolovny však nelze přemístit jinam.  

Ing. Betáš 

se dotazuje k opravě nerovností propadených vpustí na ulici Malinovského. Na situaci upozorňoval již dávno, 
ale stále se nic neděje.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že jednal s panem Nevídalem ze společnosti VAS, ale byl nemocný a oprava se posunula.  

Ing. Kahoun 
se dotazuje, jak je daleko úprava křižovatky ulice Masarykovy na Blučinu. 

Ing, Vitula 

odpovídá, že neví, situaci nechá prověřit. 
 

K bodu 

23/17 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19.10 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

 
Ověřovatelé Ing. Oldřich Kahoun  ........................................................  

 

 
 Ing. Vít Betáš  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne  13. 10. 2021 

 


