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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 15. dubna 2015 v 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Ing. Petr Chocholáč 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 
schopné usnášení. Dále konstatoval, že toto zasedání mělo být v pořadí 6., ale vzhledem k tomu, že původně 
plánované 5. se dne 4. 3. 2015 z důvodu absence materiálů neuskutečnilo, je posunuto číslování a toto 
zasedání je tedy s číslem 5. 
 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 
B/ Volba ověřovatelů zápisu 
  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Vlastimila Helmu. 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 5 
 
5/1 Zahájení 
5/2 Rozprava občanů 
5/3 Zpráva o plnění usnesení 
5/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
5/5 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM  
5/6 Nedokončená investice – TJ  Sokol Židlochovice 
5/7 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2015 
5/8 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu r. 2015 
5/9 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 
5/10 Bezúplatný převod pozemků od JMK v ulici Nádražní   
5/11 Aktualizace Strategie rozvoje města Židlochovice 
5/12 Pojmenování nové ulice „Vlky“ 
5/13 Odkoupení pozemku p. č. 519 v k. ú. Židlochovice, Petr Majkut 
5/14 Koupě pozemku p. č. KN 2833/2 v k. ú. Židlochovice 
5/15 Druhá úprava zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice 
5/16 Ochranné pásmo zámku 
5/17 Prodej bytové jednotky č. 4 na Coufalíkově náměstí 358  
5/18 Kontrolní výbor 
5/19 Rozprava občanů 
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5/20 Rozprava zastupitelů 
5/21 Závěr 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Zápis ze 4. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Vlastimilem Helmou, byl vyložen 
k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Lze tedy považovat zápis za schválený. Připomínky a 
dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 
K bodu 
5/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
5/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 15.4.2015. 
 
K bodu 
5/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
5/5 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/5.1 ZM rozhodlo: 
přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemky zapsané na LV č. 60000 od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2: 

• 535/7 o výměře 7 m2  ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Židlochovice 
• 1626 o výměře 318 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace,  k.ú. Židlochovice 
• 2727/4 o výměře 2704 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Židlochovice 

Jedná se o pozemky pod částí komunikace Brněnská a Komenského.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
5/6 Nedokončená investice – TJ  Sokol Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/6.1 ZM schvaluje: 
vklad do oprav budovy sokolovny ve výši 1 106 947,30 Kč jako zmařenou investici a ukončení 
smlouvy o spolupráci města Židlochovice a Tělovýchovné jednoty Sokol Židlochovice z r. 2002. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/7 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2015 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/7 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
navrhuje při zveřejňování tabulky připojit i vyčíslení jiné podpory města organizacím, jako např. energie, 
které za některé organizace platí město nebo výše nájmu, který není po organizacích působících v městských 
budovách požadováno. 
Mgr. Šenkyřík 
souhlasí a konstatuje, že tento způsob zveřejňování ve zpravodaji probíhal již v minulých letech. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/7.1 ZM schvaluje: 
dotace jednotlivým organizacím z rozpočtu města dle přiložené tabulky. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/8 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu r. 2015 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. B. Svoboda 
konstatuje, že FV bod projednal a doporučuje ho ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/8.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu r. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
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 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/9 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/9.1 ZM schvaluje: 
Přílohu k vyhl. č. 1/2012 ve znění vyhl. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu v Židlochovicích pro rok 2015.  
Výše poplatku zůstává nezměněna. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/10 Bezúplatný převod pozemků od JMK v ulici Nádražní   
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/10.1 ZM rozhodlo: 
bezúplatně převzít do majetku města Židlochovice od Jihomoravského kraje se sídlem 
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, pozemky p. č. 560/13 o výměře 608 m2 a  p. č. 560/14 
o výměře 346 m2 oba v k. ú. Židlochovice a vyznačené v geometrickém plánu pro rozdělení 
pozemku č. 1673-134/2014. 
Jedná se o pozemky u silnice v ulici Nádražní.    
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/11 Aktualizace Strategie rozvoje města Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/11.1 ZM schvaluje: 
Strategii rozvoje města Židlochovice na léta 2015 - 2025. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
5/12 Pojmenování nové ulice „Vlky“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/12 
 
Diskuse: Proběhla diskuse zastupitelů o vhodnosti stanovení této nové ulice vzhledem k jejímu umístění a o 
navrženém názvu. 
 
ZM bere na vědomí: 
návrh JUDr. Ivo Remundy na stanovení nové ulice v Židlochovicích s názvem Vlky. 
 
K bodu 
5/13 Odkoupení pozemku p. č. 519 v k. ú. Židlochovice, Petr Majkut 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/13 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje, zda bude pozemek následně použit pro rozšíření požární stanice.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že ano. 
P. Šotnar 
se domnívá, že je cena, vzhledem k tomu, že zde není povolena výstavba, příliš vysoká. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že o ceně bylo s panem Majkutem jednáno. Vzhledem k tomu, že je o objekt zájem nechce pan 
Majkut cenu snížit. K výstavbě dále uvádí, že nová výstavba zde sice povolena není, ale rekonstrukce 
stávajícího objektu ano a město nemá k zamezení rekonstrukce žádný nástroj. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/13.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od xxxxxxxxxxx pozemek p. č. 519, jehož součástí je stavba č. p. 338, zapsaný na LV 
č. 313 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, za cenu 260.000,- Kč. Veškeré náklady s odkoupením 
spojené uhradí město. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/14 Koupě pozemku p. č. KN 2833/2 v k. ú. Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/14 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrhy usnesení: 
 
5/14.1 ZM rozhodlo: 
zrušit rozhodnutí ZM Židlochovice č. 24/7.1 ze dne 6. 11. 2013.  
 
5/14.2 ZM rozhodlo: 
koupit pozemek p. č. KN 2283/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Židlochovice, od Povodí Moravy s. p., 
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 za kupní cenu 2 000,- Kč. 
Jedná se o pozemek pod cyklostezkou na sjezdu u lávky. 
 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 proti  
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 0 zdrželo 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
5/15 Druhá úprava zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/15 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje, proč se ke změně č. VIII mají vyjadřovat památkáři.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že před schválením změn č. VII i VIII je potřeba upravit stávající zadání podle platné legislativy. 
Konkrétní text byl konzultován přímo s památkáři. Jedná se tedy o úpravu zadání před schválením změn č. 
VII a VIII. Je to administrativní záležitost.  
 
Návrh usnesení: 
 
5/15.1 ZM projednalo a schvaluje: 
„Druhou úpravu zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice“ dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/16 Ochranné pásmo zámku 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/16 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
oceňuje výsledek jednání s památkáři a dotazuje se k možnosti výstavby garáží v lokalitě bývalého cukrovaru 
od Robertovy vily.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že tento prostor, označený v přiložené mapě červeně, umožňuje vodorovné dopravní stavby, které 
nekolidují s památkou, a tím je bohužel jen výstavba komunikace. Jiná dohoda s památkáři nebyla možná. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/16.1 ZM schvaluje: 
návrh změny ochranného pásma nemovité kulturní památky zámku v Židlochovicích dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/17 Prodej bytové jednotky č. 4 na  Coufalíkově náměstí 358  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 5/17 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrhy usnesení: 
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5/17.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 358/4 v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 8376/68241,  spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 20 ve výši 8376/68241, zapsané na LV č. 2175 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice panu xxxxxxxxxx za cenu 1.505.000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto rozhodnutí  je platné do 
31.7.2015. 
 
5/17.2 ZM schvaluje: 
uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 358/4 v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. 
v Židlochovicích, postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice, na příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu č. p. 358 a 
pozemku p. č. 20, vše v k.ú. Židlochovice, mezi městem Židlochovice a peněžním ústavem 
poskytujícím úvěr, a to v souvislosti s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění úvěru 
poskytnutého bankou na zaplacení kupní ceny. 
 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
5/18 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 5/18 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl několik kontrol, zápisy jsou předloženy zastupitelům. Komentuje jednotlivé 
kontroly. 
Ing. B. Svoboda 
se dotazuje na přibližnou výši nedobytných pohledávek. 
Ing. Kafková 
odhaduje výši do 100 tis. Kč.  
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 
 
K bodu 
5/19 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 35 diskusních příspěvků 
 
P. Soukalová 
upozorňuje na plochu vedle parkoviště domu Cukrovarská 792. Je zde umístěný septik, který při čištění 
znečistí i přilehlou plochu s kamínky, kde si hrají děti.  
Ing. Koutná 
upřesňuje, že se jedná o přečerpávací stanici VAS.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že město VAS na problém upozorní.  
P. Helma 
navrhuje razantnější řešení, a to zvýšení obrubníku, aby se zde zároveň zamezilo parkování. 
P. Soukalová 
se dále dotazuje, proč nejsou v areálu býv. cukrovaru téměř žádné odpadkové koše.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že se koše doplní.   
P. Soukalová 
navrhuje rozšíření veřejného osvětlení i na cyklostezku směrem k lávce. 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 15 8

Ing. Vitula 
odpovídá, že nejprve bude nutné prověřit možné napojení el. energie.  
P. Soukalová 
se dotazuje k situaci na poště a vývoj křižovatky. 
Ing. Vitula 
vysvětluje. Na podzim, po ukončení objížďky, nechá město znovu prověřit hustotu dopravy křižovatky a 
posoudit vhodnost instalace semaforů. Od pošty má jediný příslib, a to modernizaci stávající pobočky. 
P.  Nečasová 
se dotazuje, zda bude mít město ještě nějaké byty k prodeji.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že asi ano. Toto není zatím předmětem jednání.  
P. Helma 
se dotazuje k situaci pana Matějky po vyhoření jeho domu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že pan Matějka je zatím dočasně provizorně umístěn v městském bytě.  
P. Helma 
se dotazuje k informaci města o el. aukci na energie občanů, kdy jednou z informací byla i možnost návštěvy 
občana u něj doma. Domnívá se, že to odporuje nařízení města o zákazu podomního prodeje.  
Ing. Vitula 
se omlouvá za nešťastnou formulaci. Záměrem bylo rozšíření nabídky občanům, kteří by nemuseli se 
smlouvami na radnici, ale mohli by si objednat návštěvu u sebe doma. Spojí se se zástupci firmy 
s upozorněním, aby bez pozvání do žádných objektů nevstupovali. 
Ing. B. Svoboda 
prosí za myslivce o zřízení nástěnky na ulici Legionářské.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že nástěnku lze řešit s Ing. Dratvou.  
Ing. B. Svoboda 
se dále dotazuje, zda by spolky mohly mít svůj web pod městem. 
Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že ano, že tento systém už funguje. 
P. Helma 
navrhuje umožnit občanům využití emailové adresy pod doménou města.   
Ing. Vitula 
nechá prověřit, zda by měly servery města pro tuto službu kapacitu.  
P. Vařechová 
se dotazuje, zda město neuvažuje o odkoupení objektu pana Matějky.  
Ing. Vitula 
konstatuje, že objekt, momentálně ruina, je na pozemku města. Město může pana Matějku oslovit, zda by 
dům neprodal. 
P. Nečasová 
se dotazuje, proč město nepodporuje na tomto místě žádnou výstavbu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že jedním z důvodů jsou problematické sítě, a také se domnívá, že zastavovat tuto část Výhonu 
není šťastné.   
P. Helma 
konstatuje, že na druhé straně cesty se připravuje výstavba rodinného domu Jakubcových.  
Ing. Vitula 
souhlasí a konstatuje, že tato výstavba byla odsouhlasena již dříve. Shrnuje problémy této lokality jako svoz 
odpadů, problematická dopravní obslužnost a jiné. Rád by se vyhnul dalším komplikacím v tomto území.  
P. Vařechová 
uvádí, že u výstavby Jakubcových byla podmínkou vlastní příjezdová cesta, to by mělo problém s odpady 
vyřešit. Domnívá se, že stejná situace je i u pana Matějky. 
Ing. Vitula 
souhlasí, přesto se domnívá, že výstavba na straně, kde je dům pana Matějky, vhodná není. 
JUDr. Remunda 
se dotazuje, proč tedy bylo dnes odsouhlaseno rozšiřování ulice Nad Farou.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že schvalování výstavby v této lokalitě na dnešním jednání schváleno nebylo, výstavba byla 
schválena mnohem dříve. 
Ing. Koutná 
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souhlasí a doplňuje, že změnou č. VIII by mělo být schváleno rozšíření plochy pro výstavbu, nikoliv stavba 
na tomto území. 
PhDr. Rubáš 
upozorňuje na severovýchodní část bývalého cukrovaru, kde jsou odkryté staré betonové sklepy. Hrozí zde 
riziko úrazu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že plochy jsou již zajištěny.  
 
K bodu 
5/20 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 22 diskusních příspěvků 
 
Ing. Vitula 
zve přítomné na pietní vzpomínku při příležitosti konce 2. sv. války v Židlochovicích v pátek 17.4. v 8:45 
k pomníku padlých na hřbitov.   
Dále navrhuje a ptá se na názor přítomných k možnosti vypsání odměny za informace vedoucí k dopadení 
pachatele v případě trestné činnosti na majetku města. 
P. Helma 
souhlasí a připomíná poslední vypsání odměny, které bylo za informace ke krádeži železa rozhledny. Bohužel 
se nikdo nepřihlásil.  
Členové ZM vyjádřili s tímto postupem souhlas. 
Ing. P. Svoboda 
se vyjadřuje k fungování HZS v Židlochovicích. Krajský ředitel HZS přišel asi před měsícem za starostou 
s oznámením, že profesionální hasiči budou do 5 let v Židlochovicích končit. Starosta na to konstatoval, že 
hasiče chce v Židlochovicích v každém případě udržet, díky čemuž došlo k přehodnocení stanoviska 
krajského ředitele HZS a jednotka bude v Židlochovicích zachována. Za hasiče, občany i zastupitele děkuje 
starostovi za tento přístup.  
Ing. Maša 
se vyjadřuje k zápisu finančního výboru. Podle zápisu byli přítomni jen 3 členové FV, je to 50% účast a to je 
dost málo.  
Ing. Vitula 
souhlasí a konstatuje, že spousta členů se do výborů a komisí přihlásí, ale nakonec na jednání nechodí. Je na 
zvážení, zda je z komisí a výborů nevyloučit. 
P. Helma 
se dotazuje ke koupališti Oáza. Zajímá ho, zda bude v létě koupaliště otevřeno.  
JUDr. Čermáková 
odpovídá, že proběhlo další jednání soudu, které rozhodlo, že nájem Oázy skočil. Písemné vyhotovení 
rozsudku obdrží město asi do měsíce, pak se však může nájemce odvolat.  
P. Helma 
se domnívá, že měl být uplatněn razantnější postup. 
Ing. Vitula 
uvádí, že soud rozhodoval v této věci velice neobvykle, jestli se nájemce odvolá, není vůbec jisté, jak celá 
věc dopadne.  
P. Helma 
konstatuje, že zajistit dobrého provozovatele není jednoduché. Obyvatelé Židlochovic si koupaliště přejí. 
Bohužel je zde riziko, že pokud koupaliště jeden rok neotevře, jeho znovu uvedení do provozu může být 
hodně nákladné.  
Dále se dotazuje k plánu obnovy polních cest.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že plán obnovy polních cest přednese na příštím jednání ZM, Ing. Dratva v současnosti zpracovává 
podklady.  
P. Helma 
se dotazuje k opravám městských bytů. Zajímají ho konkrétní byty a rekonstrukce bytových jader.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že na jednu opravu je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, ostatní jsou v jednání. 
Rekonstrukce některých bytových jader je v plánu. 
Ing. Vitula 
doplňuje, že město chce podat žádost o dotaci na sociální bydlení. V současnosti se tipují možné objekty, 
vypočítávají finanční možnosti a zvažují možné důsledky rekonstrukce bytů na sociální bydlení.   
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P. Helma 
se dotazuje, proč nebyli zastupitelé pozváni na otevírání knihovny a na slavnostní zakončení rekonstrukce 
požární stanice v Židlochovicích.  
Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že zastupitelé byli zváni v rámci pozvání občanů.  
Ing. P. Svoboda 
zve tímto všechny zastupitele k návštěvě zbrojnice.   
P. Helma 
se dotazuje, zda zvažovala mediální komise zřízení rubriky pro opoziční zastupitele.  
P. Moudrá 
odpovídá, že ano, jen ještě nedošlo ke schválení rubriky. 
Mgr. Šenkyřík 
souhlasí, neboť tuto povinnost ukládá zákon. 
Dále zve přítomné na nedělní mši za město, po které bude následovat uctění památky židlochovických obětí 
nacistické genocidy za 2. sv. války a dále zve 26.4. na běh zdraví. 
PhDr. Rubáš 
konstatuje, že čas pietní vzpomínky na hřbitově v pátek 8:45 není dobře zvolen vzhledem k pracovnímu dni.   
Ing. Vitula 
souhlasí a konstatuje, že se při výběru času pokračovalo v dlouhodobé zvyklosti, příští rok bude dobré tento 
čas přehodnotit. 
Dále seznamuje přítomné s návštěvou školní jídelny ve Vranovicích. 
 
K bodu 
5/21 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:50 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 24.4.2015 
 


