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Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 10. listopadu 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: Ing. Petr Svoboda, Ing. Bronislav Svoboda, Antonín Houdek 

Neomluven:  
 

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: 
 

24/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Ing. Petra Chocholáče. 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

24/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 24 

 

24/1 Zahájení 
24/2 Rozprava občanů 

24/3 Zpráva o plnění usnesení 
24/4 Informace z RM 

24/5 Prodej části pozemku parc. č. 1146/1, Židlochovice 

24/6 Vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/24 a nebytové jednotky č. 
393/25, Havlíčkova 393, Židlochovice 

24/7 Prodej bytu č. 393/5, Havlíčkova 393, Židlochovice 
24/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 
24/9 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

24/10 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. – posunutí části splátky 
24/11 Rozprava občanů 

24/12 Rozprava zastupitelů 
24/13 Závěr 

 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 
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D/ Zápis z 23. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Oldřichem Kahounem a Ing. Vítem 

Betášem, 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 

24/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz  
se vyjadřuje ke snímání ornice v lokalitě výstavby Lidlu. Uvádí, že viděl, že se snímá ornice v hloubce cca 15 

cm, ale kvalita půdy je tady až do 2 metrů, minimum pro snímání vidí v 30 cm i více,  15 cm je jen suchý 

poldr.  Domnívá se, že důvodem je snaha ušetřit, navrhuje na místě kontrolu odborem životního prostředí. 
Dále navrhuje, že by se shrnutá hlína mohla navézt do lokality bývalé cihelny, kde by mohly vzniknout terasy 

určené na zahrádky.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že proces snímání a návozu je stále v procesu. Současný stav není konečný. Část sebrané zeminy 

se odváží, ale část zůstane na místě k následnému vytvarování terénu. K návozu uvádí, že materiál je přísně 
daný, jeho kvalitu a provedení si hlídá Lidl sám. Výška navážky pak bude 1,4 – 1,9 m. K lokalitě cihelny 

uvádí, že je to chráněná oblast kvůli hnízdišti ptáků vlhy pestré a problémem je i to, že to je na zahrádky 
příliš suchý prostor. Uplatnění shrnuté ornice vidí spíše v zahrádkách směrem na Hrušovany.  

Ing. Betáš 
souhlasí s názorem pana Fenze a konstatuje, že viděl, že už se rozhrnuje makadam, tam už se snímat 

nebude. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že se makadamem zpevňuje vjezd, ne celá plocha, nechá situaci prověřit.  

 
K bodu 

24/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesenÍ k 10. 11. 2021. 
 

K bodu 
24/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z RM. 

 

K bodu 
24/5 Prodej části pozemku parc. č. 1146/1, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2021/24/5 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku parc. č. 1446/1 o výměře 50 m2 ve vlastnictví města Židlochovice, který je 
zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice za kupní cenu 3 010,- Kč/m2 a uzavřít s ním 

kupní smlouvu při splnění podmínek daných záměrem.  
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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 
24/6 Vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/24 a nebytové jednotky č. 

393/25, Havlíčkova 393, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/24/6.1 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 393 o výměře 65,0 m2, zapsané v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí 

na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 2800), 

 podílu v rozsahu 650/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 

391, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 

a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 

Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/24 včetně podílu na společných částech 
budovy, pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 4.000.000 Kč. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena nebytové 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 se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 

zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
2021/24/6.2 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 393 o výměře 45,8 m2, zapsané v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí 

na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 

listu vlastnictví č. 2800), 

 podílu v rozsahu 458/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 
391, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 

a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 

Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/25 včetně podílu na společných částech 
budovy, pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 3.000.000 Kč. 

 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena nebytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
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 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 

zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 
24/7 Prodej bytu č. 393/5, Havlíčkova 393, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Helma 

V usesení není rozloha bytu, navrhuje doplnit 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/24/7 ZM rozhodlo: 

prodat: 

 bytovou jednotku č. 393/5 v domě č. p. 393, o rozloze 29,7 m2 zapsanou v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2801 (dům č. p. 393 stojí 

na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 2800), 

 podíl v rozsahu 297/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 

391, 

 podíl v rozsahu 297/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podíl v rozsahu 297/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 3157, 

 
zájemci za kupní cenu 2 201 500,- 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: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
24/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/24/8 ZM rozhodlo: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 3/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
24/9 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/9 

 
Diskuse: 

 

p. Helma 
se vyjadřuje k ceně suti. S cenou za tunu nemá problém, ale zdá se mu absurdní vybírat cenu za kbelík suti. 

Domnívá se, že ji pak občan, než by suť v malém množství vezl na sběrný dvůr, raději vyhodí do popelnice 
na směsný odpad.  

Ing. Vitula 
uvádí, že důvodem změny ceny za suť na sběrném dvoře (dále jen SD) je především fakt, že dost lidí a 

zejména firem možnost uložení suti na SD zneužívá. Obsluha SD řeší denně to, že jeden člověk jezdí se sutí 

na SD opakovaně na kartičky různých osob. Přitom je zřejmé, že se jedná o jednu a tu samou osobu, často 
zaměstnance firmy, která někde v okolí provádí bourací práce. Druhým důvodem je pak to, že tato suť spadá 

do kategorie směsného odpadu, čímž městu naskakují procenta tohoto odpadu. A za to budou v budoucnu 
vybírány pokuty. Paradoxně tedy, i když má město režim třídění odpadu nastavený dobře a dobře třídí, 

v tabulkách vychází procento směsného odpadu kvůli suti výš, než ve skutečnosti je. 

P. Helma 
se domnívá, že to je ale pro občana špatný systém. Navrhuje raději hlídat objem suti každé domácnosti.  

P. Kafka 
uvádí, že na SD řeší výše popsaný problém neustále. Nové nastavení mu přijde správné, není v silách 

obsluhy vést ke každému občanu evidenci vývozu suti.  
P. Helma 

navrhuje, aby byl maximální objem suti na občana 2 500 kg/rok a 500 kg/jednorázově.  Takto by se to 

firmám nevyplatilo. 
Ing. Vitula 

uvažuje, že by se spíš dal jednorázový objem určit na 100 kg. Návrh projedná na radě města. 
 

Návrh usnesení: 

 
2021/24/9 ZM schvaluje: 

OZV města Židlochovice č. 4/2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 1 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

24/10 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. – posunutí části splátky 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/24/10.1 ZM rozhodlo: 

uzavřít s Komerční bankou a.s. dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 99027439763 ze dne  
18. 11. 2020 uzavřeného s Komerční bankou, a.s., kde dochází k rozdělení splátky původně 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 24 6 

plánované ve výši 35.890.000,00 Kč se splatností  30. 11. 2021, na splátku ve výši 

18.890.000,00 Kč splatnou k 30. 11. 2021  a splátku ve výši 17.000.000,00 Kč splatnou do  
30. 6. 2022. 

 
2021/24/10.2 ZM pověřuje: 

starostu podpisem smlouvy. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

24/11 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 

P. Fenz 
se vyjadřuje k architektonickému ocenění stavby Komunitního centra. Chválí vedení města a zastupitele, že 

umožnili tuto realizaci. Hodnotí to jako nejlepší počin za posledních 100 let. 
 

K bodu 

24/12 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

děkuje jménem své matky i ostatních občanů radní Mgr. Lence Brázdové za vzornou organizaci očkování 3. 
dávkou v sále komunitního centra. Vše probíhalo hladce a plynule bez čekání. 

Ing. Vitula 

souhlasí, má stejný postřeh od své matky a uvádí, že účast byla nad očekávání vysoká, proto je pochvala za 
bezproblémový průběh na místě.  

 
K bodu 

24/13 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 18:50 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  

 
 

 Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne 15. 11. 2021 
 


