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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 2. září 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 18:03 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Svoboda, Ing. Vladimír Hlaváč, Bc. Lenka Brázdová 
Neomluven: 0 
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:03 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: 
 
8/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Ing. Petra Mašu. 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 8 
 
8/1 Zahájení 
8/2 Rozprava občanů 
8/3 Zpráva o plnění usnesení 
8/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
8/5 Rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu r. 2015 
8/6 Dodatek č. 6 ke smlouvě  o úvěru – FRB III 
8/7 Směnu pozemků pro novostavbu domu na ul. Masarykova 
8/8 Žádost o odkoupení části parcely v ulici Palackého   
8/9 Žádost o odkoupení části parcely v ulici Topolové   
8/10 Žádost o odkoupení části parcely v ulici Lidické – p. č. 711/2 
8/11 Žádost o odkoupení částí parcel v ulici Malinovského p.  č. 117/58 
8/12 Bezúplatný převodu pozemků od ÚZSVM 
8/13 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 
8/14 Model nákladů města Židlochovice při zavedení nádobového svozu tříděného odpadu pro rok 2016 
8/15 Kontrolní výbor 
8/16 Rozprava občanů 
8/17 Rozprava zastupitelů 
8/18 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdržel 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Zápis ze 7. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Janem Šotnarem, 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 
8/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
8/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/3 
 
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 2. 9. 2015. 
 
K bodu 
8/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 14 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
se dotazuje k plánované přístavbě základní školy. Zajímá ho rozpočet stavby a výše dotace.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že odhad rozpočtu je asi 50 mil. Kč, 35 mil. Kč je částka dotace, zbytek, tedy 15 mil. Kč, činí 
finanční podíl města. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace stavby, po jejím dokončení, 
pravděpodobně koncem září, bude znám přesnější rozpočet.   
P. Helma 
se dále dotazuje, z jakých prostředků bude město 15 mil. hradit, zda to bude z úvěru.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že pravděpodobně ano. Snaha města bude ale směřovat většinu investic rozpočtu 2016 na tuto 
stavbu, aby bylo zadlužení co nejmenší.  
P. Helma 
se dále dotazuje k posouzení svahové nestability Meruňkové ulice. Nepřipadá mu správné, že znalec dostal 
zaplaceno za posudek, který stabilitu svahu potvrdil, a který byl možná špatný. 
Ing. Vitula 
vysvětluje. Před zahájením výstavby v dané lokalitě byl stavebnímu úřadu předložen posudek, který označuje 
svah za stabilní. To nyní jeden majitel nemovitosti na této ulici napadá. Město tedy nechá vypracovat nový 
posudek, který ten původní potvrdí nebo vyvrátí. Vzhledem k tomu, že existuje možnost dotace z operačního 
programu životního prostředí na zajištění svahových nestabilit, dala by se v případě negativního posudku 
čerpat na zajištění svahu dotace. Bohužel je to efektivnější, než vést s původním znalcem soudní spor. Po 
rozhodnutí soudu by už tu možnost čerpání dotace být nemusela. Konečné rozhodnutí ale padne až po 
vypracování nového posouzení stability. 
Dále seznamuje zastupitele se studiemi řešení prostor v okolí radnice, Coufalíkova náměstí a ulice Strejcův 
sbor, se kterými budou zastupitelé seznámeni na pracovním jednání zastupitelstva během září. 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje k projektu mobility, který řeší bezbariérové přístupy ve městě. Jak je zajištěn bezbariérový 
přístup do Sokolovny?  
Ing. Koutná 
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odpovídá, že bezbariérový přístup do Sokolovny není touto dotací řešen. Dotace byla určená jen na 
komunikace. 
P. Helma 
se dotazuje k jednotlivým úpravám. 
Ing. Koutná 
vysvětluje celou upravovanou trasu. 
MUDr. Wendche 
se dotazuje k časovému horizontu výstavby přestupního terminálu a na to, jestli existuje studie jeho 
využitelnosti. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že v současnosti se řeší dokumentace pro územní rozhodnutí a stavět by se mělo v roce 2018. 
Studie využitelnosti byla kdysi vypracována Jihomoravským krajem a jejím výsledkem je doporučení 
k realizaci.  
P. Šotnar 
se dotazuje k využití budovy bývalé komerční banky.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že město má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem objektu. Od října by v ní měl sídlit sociální 
odbor, jehož náklady hradí stát, a v posledním patře pak část odboru dopravy.  
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
8/5 Rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu r. 2015 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/5.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 11 rozpočtu r. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/6 Dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru – FRB III 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/6.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo  241/396-10, ze dne 12. 10. 2010, uzavřeným 
mezi věřitelem Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci a dlužníkem městem 
Židlochovice a zmocňuje starostu města Ing. Jana Vitulu k podpisu dodatku smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/7 Směnu pozemků pro novostavbu domu na ul. Masarykova 
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Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků  
 
Návrh usnesení: 
 
8/7.1 ZM rozhodlo: 
souhlasit se směnou pozemků část p. č. 1019/2 a část p. č. 1031 o výměře cca 1,5 m2 ve 
vlastnictví města Židlochovice za část p. č. 1030/3 o výměře cca 1,5 m2 ve vlastnictví firmy 
Prores spol. s.r.o., se sídlem firmy Křepice 329, 691 65 Křepice, IČO: 479 11 603, zastoupena 
jednatelem Miroslavem Kolářem, vše v k. ú. Židlochovice za účelem zarovnání stavební čáry pro 
výstavbu bytového domu s cukrárnou na ulici Masarykova (za drogerií).    
Geometrickým plánem na náklady stavitele bude přesná výměra upřesněna. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/8 Žádost o odkoupení části parcely v ulici Palackého   
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/8 
 
Diskuse: proběhla diskuse zastupitelů k situaci okolo pozemku p. č. KN 1324/5. 
 
Návrh usnesení: 
 
8/8.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 1324/1 o výměře 34 m2 v k. ú. Židlochovice, který je označen na 
přiloženém geometrickém plánu č. 1703-192/2015 jako pozemek p. č. KN 1324/5 o výměře 34 
m2 v k. ú. Židlochovice xxxxxxxxxxx, za navrženou kupní cenu 1 000,- Kč/m2.  
 
Jedná se o pozemek v horní části ul. Palackého před rozestavěným domem výše uvedeného 
žadatele.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/9 Žádost o odkoupení části parcely v ulici Topolové   
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/9.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 558/1 dle přílohy o výměře cca 425 m2 v k. ú. Židlochovice firmě  
VN machinery s.r.o., obráběčství a zámečnictví, se sídlem Legionářská 87, 667 01 Židlochovice, 
IČ: 282 97 644, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Václavem Nečasem za navrženou 
kupní cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím geometrickým 
plánem. 
 
Předmětný pozemek se nachází vedle nového sběrného dvora na ul. Topolové. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/10 Žádost o odkoupení části parcely v ulici Lidické – p. č. 711/2 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/10.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku dle přílohy p. č. KN 711/2 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Židlochovice 
xxxxxxxxxxxx, za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude určena 
oddělovacím geometrickým plánem.  
 
Jedná se o část parcely p. č. 711/2 vedle domu žadatele na Lidické ulici. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/11 Žádost o odkoupení částí parcel v ulici Malinovského p.  č. 117/58 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/11.1 ZM rozhodlo: 
odprodat část pozemku p. č. KN 117/58 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Židlochovice do společného 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx, za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2, avšak bez části 
svodnice vedoucí vedle domu žadatelů. Přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím 
geometrickým plánem.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/12 Bezúplatný převodu pozemků od ÚZSVM 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/12.1 ZM rozhodlo: 
přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. KN 533/1 o výměře 1 127 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice a pozemek 
p. č. KN 2727/3 o výměře 4 838 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 
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pro k. ú. Židlochovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno. 
 
Jedná se o pozemek na náměstí Míru v Židlochovicích a část staré komunikace směrem na 
Nosislav. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/13 Kupní smlouva o  převodu vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/13.1 ZM rozhodlo: 
koupit do majetku města pozemky zapsány na LV č. 60000: 

• 415/1, 876 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, LV 60000, k. ú. Židlochovice 
• 415/2, 1203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, LV 60000, k. ú. Židlochovice 
• 415/3, 492 m2, ostatní plocha, jiná komunikace, LV 60000, k. ú. Židlochovice 
• 416/1, 245 m2, zahrada, LV 60000, k. ú. Židlochovice 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 za kupní cenu 877.200,- Kč. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/14 Model nákladů města Židlochovice při zavedení nádobového svozu tříděného odpadu 

pro rok 2016 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 8/14 
 
Diskuse: proběhla diskuse zastupitelů k novému systému sběru a třídění odpadů.  
 
Návrh usnesení: 
 
8/14.1 ZM schvaluje: 
úlevu 100,- Kč/rok z poplatku na občana, který se zapojí do systému nádobového svozu 
tříděného odpadu od 1. 1. 2016. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/15 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 8/15 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
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P. Šotnar 
seznamuje zastupitele s kontrolou městské policie. Kvůli nočním a víkendovým službám navrhuje zvýšit počet 
strážníků, aby v noci a o víkendech mohli sloužit po dvojicích. Současně navrhuje přijmout administrativního 
pracovníka na zpracování pokut. 
Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že jeden ze strážníků nesplnil požadavek na doplnění vzdělání a bude tedy z pozice 
strážníka převeden na administrativní práci, za něj pak bude přijat nový strážník. Co se týče dalšího navýšení 
počtu strážníků je potřeba tento návrh důkladně zvážit vzhledem k tomu, že se jedná o trvalý výdaj. Bude 
také záležet na výnosech z radarů a požadavcích okolních obcí využívajících naší městskou policii. 
 
Návrhy usnesení: 
 
8/15.1 ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru. 
 
8/15.2 ZM ukládá: 
zvážit posílení počtu pracovníků městské policie dle důvodové zprávy.  
 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
8/16 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
se dotazuje, jestli se úpravou chodníku před gymnáziem řeší i neodtékající část u přechodu k obchodu.  
Ing. Vitula 
se domnívá, že ne. Pokusí se tento problém řešit zároveň s probíhajícími pracemi.  
P. Houdek 
se dotazuje, proč se kácí topoly naproti Litavy. 
Ing. Vitula 
upřesňuje, že se jedná jen o ořez, a to na požadavek odboru dopravy.  
MVDr. Forejtek 
se vyjadřuje ke katastrofální situaci ohledně dopravy do Brna.  
Ing. Vitula 
souhlasí a komentuje situaci. Konstatuje, že napíše hejtmanovi kraje dopis vyjadřující nespokojenost. 
Ing. Br. Svoboda 
se dotazuje na instalaci radarů do okolních obcí.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že radary by měly být v okolních obcích od října. Jmenuje jednotlivá místa umístění.  
 
K bodu 
8/17 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
navrhuje jednání města s firmou FP real, která staví víceúčelovou budovu v lokalitě u Avionu. Město by mělo 
požadovat ponechání proluky pro občany směrem k lávce.  
Ing. Vitula 
souhlasí a navrhuje, aby požadavek specifikovala technická komise, která bude projednávat jiný požadavek 
této společnosti.  
P. Helma 
se dotazuje, zda město zaplatí doplnění nohejbalové čáry na novém hřišti ZŠ. 
Ing. Vitula 
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odpovídá, že ne, a to vzhledem k nákladům 38 tis. Kč. Nechá ještě prověřit, zda se jednalo skutečně o 
nacenění pouze jedné čáry.  
 
19:45 odchází MVDr. Pavel Forejtek, přítomno je 11 členů ZM. 
 
P. Helma 
se dotazuje k opravě polních cest. Zda se bude v rozpočtu navyšovat částka na jejich opravu. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že polní cesty řešil s Ing. Dratvou právě dnes. Realizovat by se mělo v částce asi 90 tis. položení 
odvodňovacích žlabů.  Poté se bude rozhodovat, jak s opravami dál. 
P. Helma 
navrhuje pronájem techniky na odstranění zúžení některých cest nálety.  
Ing. Vitula 
děkuje za návrh, který nechá prověřit.  
 
K bodu 
8/18 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:46 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne  
 


