
Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 9 1 

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 14. října 2015 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: 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. 

 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
9/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Vlastimila Helmu. 

 
Hlasování: 14 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
9/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 9 
 

9/1 Zahájení 

9/2 Rozprava občanů 
9/3 Zpráva o plnění usnesení 

9/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
9/5 MFRB III – změna Statutu MFRB města Židlochovice 

9/6 Žádost o úvěr - Městský fond rozvoje bydlení (MFRB)   

9/7 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu r. 2015 
9/8 Bezúplatný převod pozemku p. č. 1687 do vlastnictví města 

9/9 Vydání změny č. VII Územního plánu města Židlochovice 
9/10 Schválení minimální sítě sociálních služeb a jejich spolufinancování v roce 2016 

9/11 Odkoupení domu v Židlochovicích, Strejcův sbor, č. p. 273, od společnosti INEXIS GROUP s.r.o. 
9/12 Rozprava občanů 

9/13 Rozprava zastupitelů 

9/14 Závěr 
 

Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 8. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem a Ing. Petrem Mašou, 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 

9/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

9/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/3 

 

Diskuse:  
 

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 14. 10. 2015. 

 
K bodu 

9/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje k  informaci o havarijním stavu kotlů na Robertově vile. Konstatuje, že i na MŠ a ZŠ jsou staré 

kotle, jejichž stav bude nutné v nejbližší době řešit.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že vedení města o havarijním stavu kotlů v těchto budovách ví, popisuje situaci kolem kotlů na 
vile, kdy je vedení města nespokojeno s přístupem a postupem firmy spravující toto zařízení. 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

9/5 MFRB III - změna Statutu MFRB města Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 9/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

9/5.1 ZM schvaluje: 
změny Statutu MFRB města Židlochovice: 

1. Max. hranice úvěru 400 000,- Kč 

2. Výše úroků 5 % ročně 
3. Zrušení podmínky, aby žadatelem byla osoba nepodnikající ve stavebnictví 

 
9/5.2 ZM ukládá: 

zpracovat úplné znění statutu se schválenými změnami. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
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K bodu 

9/6 Žádost o úvěr - Městský fond rozvoje bydlení (MFRB)   
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

9/6.1 ZM schvaluje: 
přidělení úvěru z MFRB panu xxx, Židlochovice ve výši do 320 000,- Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

9/7 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu r. 2015 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/7 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
se dotazuje, kolik prostředků z rozpočtu města bylo použito na vybavení nových pracovních míst na objektu 

č. p. 152 (bývalá KB). 
Ing. Vitula 

odpovídá, že z městského rozpočtu se hradí pouze vybavení 3. podlaží, zbytek je hrazen z dotace na sociální 

odbor.  
 

Návrh usnesení: 
 

9/7.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 13 rozpočtu r. 2015. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
9/8 Bezúplatný převod pozemku p. č. 1687 do vlastnictví města 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 9/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
9/8.1 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatně pozemek p. č. KN 1687 o výměře 171 m2 v k. ú. Židlochovice od xxx s tím, 
že náklady na převod majetku uhradí město Židlochovice. Jedná se o pozemek vedený jako 

trvalý travní porost vedle cesty nad ulicí Legionářskou směrem k rozhledně. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

9/9 Vydání změny č. VII Územního plánu města Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/9 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje k principu schvalování změny územního plánu, všiml si celé řady vyškrtnutí, např. parkoviště u 

sport. stadionu. 
Ing. Koutná 

vysvětluje, že jde především o soulad se současnou legislativou. Toto parkoviště nepatří mezi veřejně 
prospěšné stavby s nárokem na vyvlastnění, proto bylo z textu změny vyškrtnuto. Neznamená to ale, že se 

s parkovištěm nepočítá, pozemek je v majetku města. 

 
Návrh usnesení: 

 
9/9.1 ZM projednalo a vydává: 

dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
změnu č. VII Územního plánu města Židlochovice jako opatření obecné povahy č. j. 1/2015. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
9/10 Schválení minimální sítě sociálních služeb a jejich spolufinancování v roce 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 9/10 

 

Diskuse: Proběhla diskuse zastupitelů k financování sociálních služeb v kraji. 
 

Návrh usnesení: 

 
9/10.1 ZM, po projednání se všemi obcemi regionu, schvaluje: 

navrženou minimální síť sociálních služeb dle přílohy č. 1 a systém spolufinancování sociálních 
služeb, který se zakládá na aktuálně platných „Pravidlech řízení o přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

9/11 Odkoupení domu v Židlochovicích, Strejcův sbor, č. p. 273, od společnosti INEXIS 

GROUP s.r.o. 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/11 

 
Diskuse:  

 
Ing. B. Svoboda 

se dotazuje, kdo v objektu v současnosti bydlí.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že nájemce a doplňuje, že koupě je podmíněna ukončením nájemní smlouvy. 

P. Helma 
se domnívá, že město může žádat o vyklizení pozemku, které je ve vlastnictví města, a na kterém stojí část 

tohoto objektu. 
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Ing. Vitula 

odpovídá, že město má v této situaci velmi omezené možnosti. Stavební úřad nemůže zabránit rekonstrukci 

objektu a město se o vyklizení pozemku v jeho vlastnictví může pouze soudit. Tento spor by však byl na 
dlouhá léta.   

P. Helma 
se přesto domnívá, že vzhledem k tomu, že na pozemku města stojí sociální zázemí objektu, snížila by se 

tímto krokem cena nemovitosti. 

JUDr. Remunda 
konstatuje, že se jedná o objekt na pozemcích dvou vlastníků, avšak objekt je samostatná věc. Město může 

v této situaci komunikovat, ale ne ubourávat. 
P. Šotnar 

se dotazuje, zda pro rozšíření HZS bude tato koupě stačit. V lokalitě je ještě jeden objekt v soukromém 

vlastnictví.  
Ing. Vitula 

souhlasí a vysvětluje, že by město mělo v této situaci myslet hodně do budoucna. Získat objekty současně 
bohužel v současnosti nelze.  

Ing. P. Svoboda 
za HZS tuto koupi vítá a vysvětluje situaci kolem HZS vč. fungování jednotlivých subjektů. V současnosti se 

jedná o navýšení kategorie židlochovické jednotky, kdy by současné prostory v žádném případě nestačily. I 

za současného stavu jsou prostory pro fungování jednotky na hranici únosnosti.  
Mgr. Šenkyřík 

s koupí souhlasí, domnívá se, že se jedná o strategické území, ve kterém by mělo město mít silnou pozici.   
Ing. B. Svoboda 

se dotazuje na rozlohu objektu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že materiál byl připraven těsně před jednáním zastupitelstva a tuto informaci nemá.  

Pozn. Přímo na jednání ZM byla zjištěna rozloha objektu, a to 178 m2 ve vlastnictví společnosti INEXIS 
GROUP s.r.o. a 41 m2 ve vlastnictví města. 
P. Helma 
se domnívá, že materiál není řádně připravený, navrhuje vypracování odhadu nemovitosti.  

MVDr. Forejtek 

je pro koupi a vyjadřuje názor, že odhad by cenu jen zvýšil.  
Ing. Vitula 

souhlasí a uvádí, že o malé připravenosti bodu informoval již na začátku. Odhad by však cenu pro prodej 
nesnížil.  

P. Soukalová 

konstatuje, že by se také mohlo stát, že v době, než dojde k vypracování odhadu a než se znovu sejde 
zastupitelstvo, může být objekt prodán.  

 
Návrh usnesení: 

 

9/11.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od společnosti INEXIS GROUP s.r.o., IČ 29211611, se sídlem Zvonařka 470/2b, Trnitá, 

602 00 Brno, dům č. p 273, Strejcův sbor, zapsaný na LV č. 1849 v katastru nemovitostí pro 
obec a katastrální území Židlochovice, za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč splatnou 

bezhotovostním způsobem do 10 dnů ode dne zápisu o povolení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí pro město Židlochovice. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 1 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

9/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Soukalová 

se dotazuje na kontroly zákazu tranzitní dopravy.  
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Ing. Vitula 

odpovídá, že kontroly probíhají pravidelně. Konstatuje, že výsledky jsou z posledního období příznivé, čemuž 

napomohlo i pořízení mobilního platebního terminálu pro městskou policii. Uvádí i konkrétní případ, kdy byla 
pokutována jízda s vykládkou v Šakvicích, kdy vznikl spor o to, zda se jedná o tranzitní dopravu nebo nikoliv. 

Dopravci bylo zasláno vyjádření odboru dopravy, že se jedná o tranzitní přepravu, neboť dopravce nevyužil 
možnou trasu po dálnici do Hustopečí a následně do Šakvic. Dále konstatuje, že v území je hustá doprava 

celkově, ale že záchyt tranzitu je poměrně malý.  

P. Soukalová 
se vyjadřuje k nově zbudovanému chodníku u bistra na nádraží. Řešení se zvýšeným obrubníkem a navedení 

chodce bokem se jí zdá nešťastné.  
Ing. Vitula 

vysvětluje podmínky kolaudace chodníku a následné možné řešení. 

P. Soukalová 
se dále dotazuje k provozu na náměstí, zda se neplánuje jeho omezení.  

Ing. Vitula 
konstatuje, že přetížené náměstí trápí město již více než 20 let. Omezení vjezdu na náměstí dopravním 

značením je nepřijatelné pro obchodníky. Město ale odkoupením pozemku za bývalou SÚS (naproti kostela) 
získá pozemek pro zbudování komunikace, která propojí hlavní silnici na Nosislav s ulicí Komenského. Ta by 

měla provozu na náměstí ulehčit.  

P. Houdek 
se dotazuje, zda se za bistrem na hlavní silnici plánuje vybudování chodníku.   

Ing. Koutná 
odpovídá, že chodník je v plánu investic, ale před tím je třeba zbudovat kanalizaci.  

Ing. Vitula 

konstatuje, že řešené tohoto území bylo prezentováno na pracovním jednání ZM. Seznamuje s detaily.  
Ing. B. Svoboda 

se dotazuje, kdy bude probíhat měření intenzity dopravy křižovatky. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že vzhledem k různým omezením dopravy v okolí, které by výsledky zkreslily, bude měření 
objednáno až na jaro 2016. 

JUDr. Remunda 

se dotazuje k instalaci měřičů rychlosti v Rajhradě a Holasicích. 
Ing. Vitula 

vysvětluje podrobně.  
P. Soukalová 

se dotazuje k omezení rychlosti v Holasicích na 70 km/hod.  

Mgr. Kejřová 
odpovídá, že radar bude umístěn v místě, kde je rychlost v obou směrech omezena na 50 km/hod.  

P. Moudrá 
se dotazuje, kdo navrhl umístění radarů. Radar v Rajhradě u Staré pošty je umístěn mimo obytnou zónu. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že místa vytipovaly obce jako kritická. Vysvětluje situaci u Staré pošty v Rajhradě. 
P. Šotnar 

se vyjadřuje k poslednímu pozemku u Cézavy – p. č. 1174. Dříve byl pronajat a tedy obděláván. Po navýšení 
ceny za pronájem zůstal nepronajatý a ladem. Město se o něj musí navíc starat, navrhuje snížené ceny 

pronájmu, aby se našel nájemce.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že o pozemek nebyl zájem ani za nižší cenu, zkusí se ale nabídnout znovu.   

 
K bodu 

9/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

P. Houdek 
navrhuje při vjezdu na ulici Lidickou z Tyršovy zakreslení vodorovného dopravního značení ke špatně 

parkujícím vozidlům blízko křižovatky nebo zbudování parkovacích míst na Lidické ulici u vodařů.  Špatně 
zaparkovaná auta neumožňují bezpečný vjezd do ulice.  

Ing. Vitula 

souhlasí. 
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MUDr. Wendsche 

se dotazuje k prodeji zemědělských produktů u silnice na Vojkovice, zda je prodej kontrolován.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že městem byl povolen zábor místa, kontrola zboží je v pravomoci ČOI.  

MVDr. Forejtek 
upozorňuje na podobnou situaci s parkováním u restaurace Pavir.  

Ing. Vitula 

souhlasí, vozidlo stojí ale na parkovacím stání. 
P. Helma 

se vyjadřuje k výjezdu z Husovy ulice, kdy vpravo brání rozhledu elektrorozvodna, připomíná požadavek na 
její odstranění. 

Ing. Koutná 

odpovídá, že E.on má její odstranění v plánu.  
P. Helma 

se dotazuje na průběh oprav městských bytů.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že v současnosti probíhá rekonstrukce bytu na Coufalíkově náměstí. Tam by se měl po jeho 
opravě přesunout jiný nájemník, kterého byt je určen k prodeji. Sledují se výzvy na sociální bydlení a platí, 

že výnosy z prodejů budou investovány do oprav bytů.  

P. Helma 
se ptá k možnosti zřízení registru dlužníků, domnívá se, že jeho zřízení by zjednodušilo práci např. 

kontrolnímu výboru. 
Ing. Vitula 

vysvětluje systém. Domnívá se, že nákladnost zřízení, především naplnění systému daty,  by byla vyšší než 

jeho užitek.   
P. Helma 

se dále dotazuje k vyúčtování babských hodů. 
Ing. Kafková 

odpovídá, že vyúčtování má připraveno.  
P. Helma 

se dotazuje k situaci na areálu Oáza. 

Ing. Vitula 
seznamuje přítomné s návštěvou areálu. Areál je dosti zanedbaný, samotný objekt není ve špatném 

stavebním stavu, na rozdíl od bazénů. Popisuje podrobně situaci. 
P. Helma 

se dotazuje na situaci kolem kvízomatů. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že policie trestní oznámení odložila s tím, že situaci má řešit Ministerstvo financí. Jedná i 

s Matějem Holanem, který přislíbil v této věci pomoc. 
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že oznámení řeší Specializovaný finanční úřad, který přislíbil řešení do konce roku. 

P. Helma 
se dotazuje k fungování ZŠ v Židlochovicích. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že na páteční radu města je pozvána ředitelka ZŠ, se kterou by měla rada města jednat tom, kam 

a jakým směrem by se měla škola ubírat. Dále seznamuje s přípravou výběrového řízení na dodavatele 
stavby – přístavby ZŠ.  

Ing. B. Svoboda 

se dotazuje, zda město neplánuje odkup budovy bývalé KB.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že v současnosti není jistý systém financování sociálního odboru, takže koupě se nejeví jako 
racionální. Konstatuje, že podmínky pronájmu jsou nastavené přijatelně. 

Na závěr zmiňuje jednání s panem farářem o restitučních nárocích církve. V Židlochovicích se jedná o 

pozemky pod komunikacemi a církev nebude o tyto pozemky žádat.  
 

K bodu 

9/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno ve 20:00 hod. 
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Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 

 
 Vlastimil Helma  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne  
 


