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Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 24. června 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: Ing. Petr Chocholáč, MVDr. Pavel Forejtek  
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: 
 
7/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Svobodu a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
7/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 7 
 
7/1 Zahájení 
7/2 Rozprava občanů 
7/3 Zpráva o plnění usnesení 
7/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
7/5 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2014 
7/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2014 a auditorská zpráva 
7/7 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu r. 2015 
7/8 Přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč na financování sportovního areálu ZŠ 
7/9 Půjčka Fotbalovému klubu Židlochovice 
7/10 Příprava stavby autobusové zastávky u silnice II/425 
7/11 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Židlochovice 

7/12 Pojmenování veřejného prostranství podle návrhu JUDr. Remundy 
7/13 Podpora vzniku nové sociální služby – Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením 

v ORP Židlochovice 
7/14 Kontrolní výbor 
7/15 Rozprava občanů 
7/16 Rozprava zastupitelů 
7/17 Závěr 
 
Hlasování: 13 pro 
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 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Zápis z 6. zasedání ZM byl řádně ověřen Bc Lenkou Brázdovou a Ing. Petrem Svobodou, 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 
7/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Soukalová 
chválí výstavku dětských obrázků na plotě MŠ na Brněnské ulici a upozorňuje na již neaktuální poutač na 
babské hody na náměstí.   
Ing. Vitula 
děkuje. 
 
K bodu 
7/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/3 
 
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 24. 6. 2015. 
 
K bodu 
7/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje k nákladné opravě bytu na Coufalíkově nám. Domnívá se, že by bylo pro město ekonomičtější 
byt neopravovat, ale prodat.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že rada města se zabývala i touto variantou. Záměr města v prodeji městských bytů je mít ve 
vlastnictví všechny byty v jednom objektu nebo naopak v určených objektech všechny byty prodat. Tento 
byt byl tedy nabídnut nájemníkům z bytu určenému k prodeji. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
7/5 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2014 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/5 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. B. Svoboda 
doporučuje za FV bod ke schválení. 
Ing. Kafková 
konstatuje, že audit proběhl bez výhrad. 
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Návrh usnesení: 
 
7/5.1 ZM schvaluje: 
účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2014 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
7/6.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2014, a to bez výhrad, a schvaluje auditorskou zprávu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/7 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu r. 2015 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
7/7.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu r. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/8 Přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč na financování sportovního areálu ZŠ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
7/8.1 ZM schvaluje: 
přijetí úvěru od ČS, a.s. ve výši 8 mil. Kč na překlenutí doby mezi úhradou investiční akce „ZŠ 
Židlochovice - sportovní areál“ a přijetím dotace, s úrokovým zatížením 1,1% ročně a splatností 
do 31. 10. 2015, bez ručení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
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 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/9 Půjčka Fotbalovému klubu Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/9 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje na přijatá opatření, aby nedošlo ke krádeži sekačky znovu.  
Ing. Maša 
odpovídá, že sekačka je pokaždé odvážena do sběrného dvora, kde je elektronické zabezpečení.  
Ing. Vitula 
doplňuje, že v budoucnu se počítá s rozšířením městského kamerového systému i na hřiště fotbalového 
klubu.   
 
Návrh usnesení: 
 
7/9.1 ZM rozhodlo: 
poskytnout Fotbalovému klubu Židlochovice bezúročnou půjčku ve výši 50 tis. Kč, se splatností 
30. 9. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/10 Příprava stavby autobusové zastávky u silnice II/425 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Maša 
se dotazuje k důvodové zprávě, kde je uvedeno, že majitelky pozemku PK 4788/6 souhlasily s cenou 150,- 
Kč/m2 . Navržené usnesení uvádí cenu 250,- Kč/m2. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že majitel pozemku PK 217 s cenou 150,- Kč/m2 nesouhlasil a stejně tak majitelky pozemku PK 
4788/6 poté, co se dozvěděli tento nesouhlas. Cena je uvedena pro oba pozemky shodně, tedy 250,- Kč/m2. 
 
Návrh usnesení: 
 
7/10.1 ZM rozhodlo: 
koupit pozemky: 

• p. č. PK 4788/6 o výměře 44 m2, zapsaný na LV č. 1705 pro k. ú. a obec Židlochovice do 
svého výlučného vlastnictví od xxxxxxxxxxx za navrženou kupní cenu 250,- Kč/m2.  

 
• p. č. PK 217 o výměře 45 m2, zapsaný na LV č. 876 pro k. ú. a obec Židlochovice do svého 

výlučného vlastnictví od xxxxxxxxxxxx za navrženou kupní cenu 250,- Kč/m2.  
 
Jedná se o pozemky mezi silnicí a řekou Svratkou naproti sídlišti, které jsou veřejným 
prostranstvím a potřebné pro výstavbu autobusových zastávek.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/11 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/11 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje na důvod vydání této vyhlášky. 
Ing. Komenda 
odpovídá, že jediný důvod je povinnost uvádět způsob zpracování bioodpadu, která je do této vyhlášky 
zapracován.  
Ing. Maša 
se dotazuje, proč není ve vyhlášce uvedeno třídění elektroodpadu.   
Ing. Komenda 
odpovídá, že tento sběr je zpětný odběr a do vyhlášky tedy nepatří. 
 
Návrh usnesení: 
 
7/11.1 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/12 Pojmenování veřejného prostranství podle návrhu JUDr. Remundy 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/12 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
JUDr. Remunda 
navrhuje změny oproti původnímu návrhu, předkládá protinávrhy usnesení. Uvádí důvody, které ho vedly 
k myšlence na pojmenování této lokality.  
P. Helma 
doplňuje a vysvětluje vývoj zabydlování lokality. Domnívá se, že dřívější chybné přidělení čísel popisných 
započalo tuto nestandardní situaci.   
Ing. Vitula 
děkuje a konstatuje, že rada města nedoporučuje návrh ke schválení. 
P. Šotnar 
souhlasí s názvem Vlky, který je historický. 
JUDr. Remunda 
uvádí další důvod ke schválení, a to zápis názvu do občanského průkazu.   
JUDr. Čermáková 
odpovídá, že v tuto chvíli není jasné, zda lze zapsat jiné veřejné prostranství do registru RÚIAN.  
JUDr. Remunda 
se domnívá, že do systému lze zapsat i veřejné prostranství.  
P. Šotnar 
se dotazuje, jakým způsobem je obyvatelům této lokality doručována pošta.  
JUDr. Čermáková 
odpovídá, že někteří mají s Českou poštou dohodu, na základě které je jim pošta doručována.  
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P. Helma 
požaduje vypracování zprávy o přidělení čísel popisných v dané lokalitě.   
 
Původní návrh usnesení: 
 
7/12.1 ZM rozhodlo: 
nevyhovět návrhu JUDr. Ivo Remundy ze dne 19. 5. 2015 pojmenovat část silnice II/416 od křižovatky 
s místní komunikací – ulicí Masarykovou po hranici území města Židlochovice s obcí Blučina názvem 
veřejného prostranství „údolí Vlky“. 
 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
Protinávrh usnesení JUDr. Remundy č. 1: 
 
7/12.2 ZM rozhodlo: 
pojmenovat část silnice II/416 od křižovatky s místní komunikací – ulicí Masarykovou po hranici území města 
Židlochovice s obcí Blučina názvem veřejného prostranství „údolí Vlky“. Nejedná se o ulici, ale o jiné veřejné 
prostranství. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro 
 0 proti  
 7 zdrželo 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Protinávrh usnesení JUDr. Remundy č. 2: 
 
7/12.3 ZM rozhodlo: 
pojmenovat část silnice II/416 od křižovatky s místní komunikací – ulicí Masarykovou po hranici území města 
Židlochovice s obcí Blučina názvem veřejného prostranství „údolí Pod Výhonem“. Nejedná se o ulici, ale o 
jiné veřejné prostranství. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro 
 0 proti  
 7 zdrželo 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
K bodu 
7/13 Podpora vzniku nové sociální služby – Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením v ORP Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 7/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
7/13.1 ZM schvaluje: 
garanci 10 % na spolufinancování nově vzniklého Chráněného bydlení Nosislav s tím, že 
provozovatel služby Diakonie ČCE bude dále spolupracovat s obcemi regionu a požadovat 
spolufinancování služby dle původního bydliště klientů, nebude od Města Židlochovice 
požadovat příspěvky na klienty z okolních obcí.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/14 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
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popis: příloha č. 7/14 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
předkládá ke schválení plán práce KV na II. pololetí 2015.  
 
Návrh usnesení: 
 
7/14.1 ZM schvaluje: 
plán práce na KV na II. pololetí 2015.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/15 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Soukalová 
se dotazuje na kontrolu projíždějících kamionů, má dojem, že jejich počet vzrostl.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že městská policie průjezd kamionů kontrolovala, mohou se na ni opět více zaměřit.  
P. Soukalová 
se dále dotazuje k situaci kolem pobočky pošty v Židlochovicích.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že jednal s manažerkou pošty pro jižní Moravu a následně i ředitelem pobočkové sítě. Stěhování 
pošty se v současné době neplánuje, slíbili jen modernizaci stávající pobočky.  
JUDr. Remunda 
konstatuje, že se na hřbitově ztrácejí z hrobů ozdoby.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že je těžké krádežím zabránit. Městská policie hřbitov pravidelně kontroluje a na noc zamyká.  
P. Šotnar 
děkuje a chválí vedení města a finanční odbor za hospodaření města. Důkazem je auditorská zpráva.  
Ing. Vitula 
děkuje a připojuje se k pochvale finančnímu odboru.  
 
K bodu 
7/16 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 16 diskusních příspěvků 
 
P. Houdek 
navrhuje zákaz sečení trávy a jiných hlučných činností v neděli.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že se tím může město zabývat. Již dříve se uvažovalo o omezení pálení, ale ztroskotalo to na 
obtížné vymahatelnosti pokut.  
P. Helma 
se domnívá, že ze strany občanů to bude bráno jako další omezování. 
JUDr. Remunda 
by se zákazem naopak souhlasil.  
Ing. P. Svoboda 
upozorňuje na nebezpečný přechod od hráze k Robertově vile. Je špatně značený a obtížný je i přístup na 
hráz pro maminky s kočárky.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že úprava okolí v souvislosti s výstavbou terminálu bude realizována nejdříve v roce 2018. 
Souhlasí, že do té doby by se měla situace řešit.   
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Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že přechod není ani schválený. Úprava sjezdu by byla v konfliktu s požadavky Povodí Moravy.  
Mgr. Kejřová 
konstatuje, že v nejbližší době bude pravděpodobně nařízeno odstranění přechodu.  
P. Houdek 
se dotazuje k možnosti zakoupení roční parkovací karty na náměstí pro živnostníky. Obtěžuje ho každodenní 
placení při pravidelných nákupech.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že se návrhem bude město zabývat.  
P. Helma 
se dotazuje kolik činí měsíční příjem z radarů.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že cca 600 tis./měsíčně. 
P. Helma 
žádá o předložení vyúčtování babských hodů. 
Ing. B. Svoboda 
se dotazuje k otevření obchodního centra u orlovny.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že jednání majitele objektu se zájemcem o pronájem opět ztroskotalo, otevření se tedy 
v současné době nechystá.   
Mgr. Šenkyřík 
zve přítomní na nejbližší kulturní akce a komentuje přátelské fotbalové utkání starostů Židlochovicka a 
Hustopečska.  
 
K bodu 
7/17 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Svoboda  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 30. 6. 2015 
 


