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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 8. prosince 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 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Svoboda, Prof. MUDr. Peter Wendsche, Antonín Houdek, Vlastimil Helma 

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: 
 

25/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Víta Betáše a doc. Mgr. Petra Francána. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

25/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 25 

 

25/1 Zahájení 
25/2 Rozprava občanů 

25/3 Zpráva o plnění usnesení 
25/4 Informace z RM 

25/5 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 na ulici Brněnská 

25/6 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2022 a aktualizace 
Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2020-2023 

25/7 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2022 
25/8 Rozpočet  roku  2022 a střednědobý výhled 2022-2026 

25/9 Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce a místostarostovi obce Židlochovice 
25/10 Program pro poskytování dotací – Obnova fasád domů v Židlochovicích 

25/11 Program pro poskytování dotací – Podpora zájmových činností  v Židlochovicích 

25/12 Rozprava občanů 
25/13 Rozprava zastupitelů 

25/14 Závěr 
 

Hlasování: 11 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 24a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Ing. Bronislavem Svobodou, 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 

25/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
25/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/3 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení s termínem plnění do 8. 12. 2021. 

 
K bodu 

245/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z RM. 
 

K bodu 

25/5 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 na ulici Brněnská 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/5 

 
Diskuse:  

 
JUDr. Remunda oznamuje možný střet zájmů. 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/25/5 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku  parc. č. 983/1 o výměře 4 m2 dle geometrického plánu č. 2055-151/2021 

(pozemek označen písmenem „ a“). Pozemek 983/1 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, tzn., 
že celková kupní cena je 2.000,- Kč. Záměrem je zřízení oplocení soukromého pozemku. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

25/6 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2022 a 
aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2020-2023 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 
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2021/25/6.1 ZM schvaluje: 

Akční plán sociálních služeb pro rok 2022. 
 

2021/25/6.2 ZM schvaluje: 
aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2020-2023.  

 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
25/7 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2022 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2021/25/7 ZM schvaluje: 

plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2022 (s možností operativní 
změny termínů): 

26. 19.01.2022 
27. 02.03.2022 

28.  13.04.2022 

29. 25.05.2022 
30. 29.06.2022 

31. 07.09.2022 
32. 12.10.2022 (ne v případě dřívějšího termínu voleb) 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

25/8 Rozpočet  roku  2022 a střednědobý výhled 2022-2026 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/8 

 

Diskuse:  
 

Ing. Kahoun 
konstatuje, že FV návrh projednal a doporučuje bod ke schválení. 

 

Návrhy usnesení: 
 

2021/25/8.1 ZM  schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2022 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje  

rozpočtový výhled pro rok 2022-2026.  
 

2021/25/8.2 ZM schvaluje: 

závazné ukazatele  –  příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 1 150 tis. Kč,  dotace na 
fasády 300 tis.,  dotace na sociální služby 1 300 tis. Kč.   

 
2021/25/8.3 ZM svěřuje:  

RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2022 v  plném  
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rozsahu  dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů: 
 

2021/25/8.4 ZM ukládá: 
RM předkládat ZM  provedená  rozpočtová  opatření  na vědomí. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
25/9 Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce a místostarostovi obce Židlochovice 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/25/9.1 ZM, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů obce starostovi Ing. Janu Vitulovi, za: 

plnění úkolů obce, jimiž významně přispívá k rozvoji města Židlochovice, prezentaci a 
propagaci v médiích. Rovněž za aktivní podíl na jednáních a zajišťování prostředků pro 
dotační projekty, které zajišťují rozvoj obce a spoří tak prostředky obecního rozpočtu - 
v roce 2021 dokončení rekonstrukce jídelny Základní školy Židlochovice a odborných 
učeben školy, příprava realizace Povodňového parku a projektu Chytré Líchy. 
 

Mimořádná odměna se Ing. Janu Vitulovi poskytuje za rok 2021 v souhrnné výši dvojnásobku 

nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím 
zastávaných funkcí na měsíc. 

 

2021/25/9.2 ZM, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných nebo 

zvláště významných úkolů obce místostarostovi Mgr. Tomáši Šenkyříkovi,  za:  
aktivní podíl na jednání a zajišťování prostředků pro dotační projekty, rovněž v rámci 
rozvoje obce a úspory prostředků obecního rozpočtu v projektu Rekonstrukce a 
revitalizace čističky odpadních vod v Židlochovicích, svou aktivní účastí a rozhodováním 
při zásadních jednáních a podílením se na řešení vzniklých problémů, včetně osobní 
účasti na kontrolních prohlídkách a realizaci programu revitalizace fasád budov města 
Židlochovice a podpory kulturních a sportovních aktivit v obci v rámci žádostí o 
příspěvky zájmových organizací. 
 

Mimořádná odměna se Mgr. Tomáši Šenkyříkovi poskytuje za rok 2021 v souhrnné výši 

jednonásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za 
výkon jím zastávaných funkcí na měsíc. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 9 pro 

 2 zdrželi 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

25/10 Program pro poskytování dotací – Obnova fasád domů v Židlochovicích 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/10 

 

Diskuse:  
 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 25 5 

Ing. Betáš 

se dotazuje, jak se vyřešila odložená dotace na fasádu domu pana Surmana. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že schválení dotace se sice nejprve odložilo, ale na následujícím zastupitelstvu byla dotace 
následně schválena. 

Ing. Král 

uvádí, že pan Surman měl doplnit podklady ke stavebnímu řízení a ty doplnil.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že dotace byla vyplacena a pan Surman ji teď musí řádně vyúčtovat.  
Dále uvádí, že jedná se správcem Národního domu o tom, že by se do programu na příspěvek na fasádu 

v roce 2022 přihlásil. Odhad ceny je však vysoký, kolem 1,5 mil. Kč. Spolu s dotací od Ministerstva kultury a 

vlastnímu zdroji by se však fasáda mohla v příštím roce opravit.  
 

Návrhy usnesení: 
 

2021/25/10.1 ZM schvaluje: 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v 

Židlochovicích. 

 
2021/25/10.2 ZM schvaluje: 

Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu 
města Židlochovice pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova 

fasád domů v Židlochovicích. 

 
2021/25/10.3 ZM zmocňuje: 

Radu města Židlochovice k budoucím novelizacím Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, 
poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu města Židlochovice pro Program pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích, a to 
výhradně v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova 

fasád domů v Židlochovicích 

 
2021/25/10.4 ZM zmocňuje: 

Radu města Židlochovice ke stanovení lhůty pro podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
25/11 Program pro poskytování dotací – Podpora zájmových činností  v Židlochovicích 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/11 

 

Diskuse:  
 

Ing. Kahoun 
se dotazuje, zda bude poskytování i dotace na investiční náklady organizací 

Ing. Kafková 

odpovídá, že investice nejsou v programu záměrně, stejně jako omezení výše dotace.  Organizace však 
mohou požádat o individuální dotaci. 

 
Návrhy usnesení: 

 

2021/25/11.1 ZM schvaluje: 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností v 

Židlochovicích. 
 

2021/25/11.2 ZM schvaluje: 
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Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu 

města Židlochovice pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora 
zájmových činností v Židlochovicích. 

 
2021/25/11.3 ZM zmocňuje: 

Radu města Židlochovice k budoucím novelizacím Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, 

poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu města Židlochovice pro Program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností v Židlochovicích, 

a to výhradně v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice 
Podpora zájmových činností v Židlochovicích 

 

2021/25/11.1 ZM zmocňuje: 
Radu města Židlochovice ke stanovení lhůty pro podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností 
v Židlochovicích. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

25/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

25/13 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

konstatuje, že finanční výbor při projednávání rozpočtu města narazil na to, že náklady na státní správu jsou 
vysoké a z dlouhodobého hlediska stále stoupají. Navrhuje tuto položku v účetnictví města oddělit a 

sledovat.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že již delší dobu zvažuje podání žaloby k Ústavnímu soudu na výši příspěvku na chod státní správy 

a sociální služby. Např. příspěvky na sociální služby jsou v rámci celé republiky rozdělovány dle určitého 
mechanismu, který je ale nevýhodný k našemu kraji.  Při přepočtu částky na obyvatele se jedná o částku asi 

1.200,- Kč v kraji Jihomoravském, kdežto např. ve Zlínském kraji je to 1.780,- Kč. Kromě státu posílá 

příspěvek obci vykonávající sociální služby i kraj, zbytek ale musí dofinancovat obec. Jedná se o nerovné 
postavení. Zásadnější nerovnost je pak i ve financování státní správy. Obec s rozšířenou působností 

vykonává a dostává globální dotaci na to, že pro stát tuto činnost vykonává. Historicky Židlochovice 
vykonávali tento výkon státní správy poměrně efektivně, s menším počtem úředníků. Stát ale v průběhu času 

přidával různé činnosti, takže narostl objem prací, ale příspěvek od státu se moc nezvýšil. Po hrubém 
přepočtu se jedná o asi 20 mil. Kč, které musí Židlochovice doplácet ze svého rozpočtu. Židlochovičtí občané 

tak tedy platí ze svých daní státní službu pro celý region. Stát se odvolává na  to, že jde jen o příspěvek, ale 

v tomto objemu je to už pro město neúnosné. Žalobu konzultoval i s právníky a ti tento návrh podporují. Vliv 
na příští rozpočet by to sice ještě nemělo, ale na některý z další už možná ano.  

Ing. Kahoun 
předkládá návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení: 
 

2021/25/13 ZM ukládá: 
finančnímu odboru vést průběžné sledování nákladů na státní správu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
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Usnesení bylo přijato. 

 
Ing. Kahoun 

navrhuje získat i srovnání s ostatními ORP, jako podklad pro žalobu. 
Ing. Kafková 

uvádí, že se v minulosti něco podobného řešilo a navrhuje zeptat se pana Helmy, zda si věc pamatuje.  

Mgr. Šenkyřík 
uvádí informace k rekonstrukci čističky odpadních vod. Na čističce běží od 18.11. komplexní zkoušky 

technologií, zítra bude probíhat předání stavby. Od ledna poběží její zkušební provoz, budou se ladit všechny 
technologické procesy. Děkuje všem za schválení této rekonstrukce.  

Ing. Vitula  

na závěr děkuje zastupitelům za jejich práci. Oceňuje konstruktivní a věcný přístup, který je na rozdíl od 
jiných obcí nekonfliktní. Přeje krásný advent a hezké svátky.   

 
K bodu 

25/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 18:45 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

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

 

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

V Židlochovicích dne 15. 12. 2021 
 


