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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 20. května 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 14 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Jan Šotnar 
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. 
 
B/ Volba ověřovatelů zápisu 
  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Bc. Lenku Brázdovou a Ing. Petra Svobodu. 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 6 
 
6/1 Zahájení 
6/2 Rozprava občanů 
6/3 Zpráva o plnění usnesení 
6/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
6/5 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu r. 2015 
6/6 Žádost o odkoupení částí parcel v ulici Malinovského – 117/75 a 117/58 
6/7 Ukončení členství v DSO Cezava k 31. 5. 2015 
6/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

města Židlochovice č. 2/2010, o místních poplatcích na území města Židlochovice, ve znění 
pozdějších předpisů 

6/9 Odkoupení pozemku p. č. 1390 od J. Stroha a P. Stroha, Hustopeče 
6/10 Kontrolní výbor 
6/11 Rozprava občanů 
6/12 Rozprava zastupitelů 
6/13 Závěr 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 5. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem 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 
6/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Ryšavá 
se dotazuje k bodu o odkoupení částí parcel v ulici Malinovského, ptá se, o jaké pozemky se jedná.  
Ing. Vitula 
vysvětluje. K projednání je žádost o odkoupení částí parcel 117/75 a 117/58, ale v návrhu na usnesení je 
schválení jen prodeje p. č. KN 117/75. 
P. Ryšavá 
se dále dotazuje k možnému prodeji předzahrádek na druhé straně. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že tento návrh na odkoupení nikdy projednáván nebyl, ale dle jeho názoru by byl možný. Muselo 
by se potvrdit, že nic zásadního prodeji nebrání.  
 
K bodu 
6/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 6/3 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 20.5.2015. 
 
K bodu 
6/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Ing. Vitula 
se vyjadřuje k existenci hracích automatů v Židlochovicích. V minulém týdnu jednal na Ministerstvu financí, 
což mělo za výsledek okamžité zaslání rozhodnutí, které zrušilo odvolání proti rozhodnutí o zákazu automatů 
firmě, která tyto automaty provozuje. Potvrdili tedy platnost dříve vydaných zákazů automatů ve městě. 
Zůstávají zde tedy už jen kvízomaty v národním domě, proti kterým je podáno trestní oznámení.  
Dále konstatuje, že návrh JUDr. Remundy na pojmenování nové ulice bude projednáván až na příštím ZM, 
vyjadřuje se k minulým dotazům ze ZM a komentuje jednání RM. 
P. Helma 
se dotazuje k vybudování nové třídy MŠ. Navrhuje vypracování prognózy nárůstu dětí na např. příštích 10 
let, aby tato investice nebyla zbytečná.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že náklady na zřízení nové třídy by vysoké být neměly a konstatuje, že lépe je být připravený.  
Dále seznamuje přítomné s rozšířením městské policie do dalších obcí, počítá se s dalším pořízením radarů.  
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
6/5 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu r. 2015 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 6/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 
6/5.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu r. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/6 Žádost o odkoupení částí parcel v ulici Malinovského – 117/75 a 117/58 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 6/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6/6.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 117/75 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Židlochovice dle přílohy do 
společného vlastnictví manželů xxxxxxxxxx, za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2. Přesná 
výměra pozemku bude určena oddělovacím geometrickým plánem.  
Pozemek je na Malinovského ulici před domem žadatelů. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/7 Ukončení členství v dobrovolném svazku obcí  Cezava k 31. 5. 2015 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta  
popis: příloha č. 6/7 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, na co byly v posledních letech použity příspěvky města poskytnuté svazku.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že svazek realizoval prostřednictvím dotací různé projekty - např. doplnění vybavení cyklostezek, 
pořízení odpadkových košů, laviček apod. a svazek se na nich z příspěvků finančně podílel.  Nyní se dotační 
systém změnil a projekty již nejsou podávány prostřednictvím svazku.  
Mgr. Šenkyřík 
doplňuje informací, že po vystoupení ze svazku dostane město poměrnou část příspěvku pro rok 2015 zpět. 
 
Návrh usnesení: 
 
6/7.1 ZM schvaluje: 
ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Cezava k 31. 5. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2015, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2010, o místních poplatcích na území města 
Židlochovice, ve znění pozdějších předpisů 
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Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 6/8 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje na rozdíly s původní verzí vyhlášky. 
JUDr. Čermáková 
vysvětluje, že nově by se neplatilo za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek. 
P. Helma 
se dále dotazuje, zda město nepřijde o možnost regulace těchto zahrádek. 
P. Vitula 
odpovídá, že nepřijde, regulace bude stále v kompetenci města. 
 
Návrh usnesení: 
 
6/8.1 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška města Židlochovice č. 2/2010, o místních poplatcích na území města Židlochovice, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/9 Odkoupení pozemku p. č. 1390 od J. Stroha a P. Stroha, Hustopeče 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 6/9 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
se dotazuje na rozlohu objektu a také, kolikrát bylo o ceně s majiteli jednáno. Cena se mu zdá příliš vysoká.   
Ing. Vitula 
odhaduje objekt na 160 m2 a uvádí, že jednal s majiteli několikrát a na závěr jednal i s jejich zástupkyní z 
realitní kanceláře. Původní cena byla 590 tis. Kč, dohodli se na ceně 500 tis. Kč. 
P. Helma 
se dále dotazuje na další perspektivu nakládání s objektem.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že na podzim by se měly otevřít výzvy na sociální bydlení. Pravděpodobně dojde k demolici 
objektu a rozšíření stávající DPS  a přilehlé ulice Palackého s čerpáním dotačních prostředků.  
P. Helma 
se dotazuje, zda pozemek nelze vykoupit v rámci dotace.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že ne. Dále připomíná, že snaha města o získání tohoto pozemku trvá už více jak 10 let. 
 
Návrh usnesení: 
 
6/9.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od spoluvlastníků xxxxxxxxxx, pozemek p. č. 1390, zapsaný na LV č. 2100 v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, za cenu 500.000,- Kč.   
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 2 zdrželi 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
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6/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 6/10 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
konstatuje, že zastupitelé byli se všemi kontrolami seznámeni na předešlém jednání a KV nemá nic 
k projednání. 
 
K bodu 
6/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Ryšavá 
se dotazuje k záměrům města s objektem na Strejcově sboře 32. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že město v současnosti řeší širší okolí tohoto objektu. Na páteční RM je pozván Arch. Šimeček 
k diskusi o tomto území.  
 
K bodu 
6/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 46 diskusních příspěvků 
 
JUDr. Remunda 
se dotazuje ke komunikaci - pokračování ulice Komenského směrem na Nosislav. Naplaveniny z Výhonu jsou 
postupně z komunikace odklízeny, chválí tuto aktivitu a dotazuje se, kdo tuto činnost provádí.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že neví, ale prověří, jestli není úklid prováděn městskou četou.  
Ing. Maša 
se dotazuje k plánu zbudování psího útulku.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že plán na vybudování útulku je zatím pouze ve formě úvah. Popisuje současný stav umístění 
odchycených psů na Legionářské 98 a následný odvoz do útulku v Bulharech. Město vytipovalo na ulici 
Komenského pozemek pro umístění útulku pro případ, že by se podařilo sehnat prostředky pro jeho 
vybudování a provoz.  Vzhledem k tomu, že je tento pozemek pronajímán, připravuje se změna stávající 
nájemní smlouvy tak, aby se dala pro tento případ rychle vypovědět.   
P. Houdek 
navrhuje zřízení pruhu pro cyklisty na mostě, v zóně pro pěší, mezi zábradlím. Má ohlasy od cyklistů, že se 
jezdit po silnici na křižovatce bojí a na chodníku jsou napomínáni. Domnívá se, že by to bylo dobré řešení. 
Ing. Vitula 
souhlasí s tím, že jízda cyklistů přes křižovatku je nebezpečná. Možnost zřízení pruhu nechá prověřit, obává 
se ale, že prostor nebude dostatečný.  
P. Helma 
se ptá na vývoj situace kolem koupaliště. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že od posledního jednání zastupitelstva nenastala žádná změna.  
JUDr. Čermáková 
doplňuje, že městu byl doručen rozsudek soudu a v současné době běží lhůta pro odvolání.  
P. Helma 
se dotazuje na konkrétní termín, kdy lze říct bývalému nájemníkovi odejdi anebo zajisti letní provoz areálu. 
Ing. Vitula 
komentuje stav. Dohoda se současným nájemcem, a to ani ústní, možná z právního hlediska není. Tím by 
město popřelo proč byl dán nájemník k soudu. Dále uvádí, že o Oáze jednalo město i s radou obce 
Vojkovice.  
P. Helma 
se domnívá, že pokud bude město v této věci nečinné, riskuje, že koupaliště už nebude nikdy schopno 
provozu.  



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 6 6

Ing. Vitula 
souhlasí s tím, že koupaliště je ve velmi špatném technickém stavu. Investice, které by koupaliště 
potřebovalo, jsou však velmi vysoké. Je to zároveň přelivové území a jeho osobní názor je, že do budoucna 
je provoz areálu stejně neudržitelný.   
P. Helma 
se dotazuje, zda existuje záměr zřízení autobusové zastávky na sídlišti.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že ano, v současné době jedná město s majiteli pozemků o odkupu.  
P. Helma 
se dotazuje, proč jsou na webu města zveřejněna usnesení rady města až od čísla 5.  
G. Motlíčková 
odpovídá, že usnesení jsou zveřejněna až od doby, co bylo jejich uveřejňování schváleno radou města, ne 
zpětně. 
P. Helma 
se dotazuje, proč není programové prohlášení rady města uveřejněno na webu města. 
Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že prohlášení bylo zveřejněno ve zpravodaji, ale může se doplnit i na web města.  
P. Helma 
se dotazuje, zda bude navýšena položka rozpočtu na opravu městských bytů.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že prostředky získané z prodeje městských bytů budou vkládány zpět do údržby bytů. Rada také 
jednala o tom, které byty by mohly být zařazeny jako sociální, a na které by se dala čerpat dotace pro 
sociální bydlení.   
P. Helma 
děkuje mediální komisi, že se zabývala jeho podnětem na zřízení rubriky pro zastupitele. Mediální komise 
však zřízení rubriky zamítla s tím, že zastupitelé mohou přispívat do rubriky „z radnice“.  Domnívá se, že do 
této rubriky by zastupitelé přispívat neměli, neodpovídá to jejich pozici. 
Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že zprávy z radnice jsou zprávy samosprávy. Dále konstatuje, že zastupitelé běžně ve zpravodaji 
publikují.  
Ing. Vitula 
navrhuje změnu názvu rubriky na zprávy samosprávy. 
P. Ryšavá 
se dotazuje k nové barevné obálce zpravodaje, zajímá ji cena.  
Mgr. Šenkyřík 
vysvětluje. Cena za tisk je v současnosti kolem 11 tis. Kč, v černobílé verzi to bývalo kolem 7 tis. Kč. Rada 
města také nově schválila tisk inzerce v barevné verzi, příjmy z inzerce by měly tento nárůst pokrýt. 
Komentuje verze zpravodajů okolních obcí. 
P. Ryšavá 
se dále dotazuje na dluhy města. 
Ing. Vitula 
uvádí, že město plánuje v letošním roce umořit asi 10 mil. dluhů. I kdyby se přímo tuto částku splatit 
nepodařilo, dluhy jsou řádně spláceny.  
P. Soukalová 
se dotazuje ke svým otázkám z minulého zastupitelstva, především k rozšíření veřejného osvětlení na 
cyklostezce k lávce.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že náklady na rozšíření osvětlení činí téměř 800 tis. Kč. Vzhledem k této vysoké ceně dostanou 
přednost jiné investiční akce.  
P. Soukalová 
se dále dotazuje k přechodu u Penny. Jak se bude tento přechod dále řešit.  
Ing. Vitula 
komentuje situaci. Na demolici prostoru u zámecké zdi je vypsáno výběrové řízení. Celý prostor by se měl 
řešit  posléze, a to včetně dostavby chodníku.  
P. Soukalová 
dále komentuje zvýšený dopravní provoz na ulici Brněnské, u mateřské školy, Dřevomonty a pekárny. 
Navrhuje omezit na ulici rychlost nebo osadit značkou zákaz parkování.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že návrh projedná na odboru dopravy.  
P. Soukalová 
také poukazuje na nebezpečnou zatáčku u autobusového nádraží. 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 6 7

Ing. Vitula 
uvádí, že v rámci dotace na bezbariérové trasy ve městě zde bude vybudován ostrůvek a silnice bude řešena 
lépe. Dále seznamuje přítomné s vývojem kolem výstavby vlakového nádraží v Židlochovicích, které by mělo 
být realizováno v roce 2018. Součástí této změny by měla být i změna autobusového nádraží.  
P. Helma 
komentuje situaci na Brněnské ulici. Uvádí, že blokování ulice dochází kamiony Dřevomonty při nakládání a 
vykládání materiálu. Domnívá se, že regulovat by se mohla jedině doprava pekárny, a to povolením průjezdu 
vedle pekárny.  
Ing. Vitula 
si není jistý, jestli by navedení dopravy ke gymnázium bylo dobrým řešením.  
Ing. Maša 
doplňuje, že tento návrh byl již dříve projednáván technickou komisí a ta ho z tohoto důvodu nedoporučila. 
Dále se dotazuje k výsledkům ankety k rozhlasu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že se díky studentům gymnázia podařilo získat asi 800 dotazníků, zpracována je v tuto chvíli asi ½ 
z nich. Konstatuje, že tento vzorek má již vypovídající hodnotu a předběžně si velká většina občanů přeje 
zachování hlášení rozhlasu v současné podobě. 
MVDr. Forejtek 
navrhuje zvážit obsah hlášení, omezit hlášení komerční. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že o omezení hlášení se již diskutovalo a pravděpodobně bude to komerční omezeno.   
PhDr. Rubáš 
se dotazuje k dotazníku o bioodpadu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že město využilo probíhající ankety k doplnění o tento typ dotazu. Uvažuje se o změně modelu 
separace odpadu ve městě.  
P. Soukalová 
navrhuje doplnění radaru na místo měřiče rychlosti na hl. silnici u sídliště.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že radar by mohl být na tento úsek doplněn po vybudování autobusové zastávky. 
Na závěr zve přítomné na slavnostní otevření sportovního areálu u základní školy v pátek 12.6. od 10:00 
hod.   
 
K bodu 
6/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19.15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Svoboda  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 29.5.2015 
 


