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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 19. ledna 2022 v 18:00 

hodin v sále Komunitního centra, ul. Legionářská 950 v Židlochovicích 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Libor Kafka, doc. Mgr. Petr Francán, Prof. MUDr. Peter  Wendsche, Ing. Petr Svoboda 

Neomluven:0  
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:05 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: 
 

26/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Brázdovou a Ing. Oldřicha Kahouna. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
navrhuje výměnu pořadí bodů programu, a to čísel 5 a 7.  

 
Návrh usnesení: 

 

26/0.2 ZM schvaluje: 
upravený program jednání ZM č. 26 

 
26/1 Zahájení 

26/2 Rozprava občanů 

26/3 Zpráva o plnění usnesení 
26/4 Informace z RM 

26/5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p.  347 a pozemku 
parc. č. 24 

26/6 Vyhlášení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 
sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro 

rok 2022“ 

26/7 Uzavření  Smlouvy o  zápůjčce spolku Archeopark CEZAVY z. s. 
26/8 Územní studie Chytré Líchy 

26/9 Vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/25, Havlíčkova 393, Židlochovice 
26/10 Vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/24, Havlíčkova 393, Židlochovice 

26/11 Finanční výbor 

26/12 Rozprava občanů 
26/13 Rozprava zastupitelů 

26/14 Závěr 
 

Hlasování: 11 pro 
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 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 25. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Vítem Betášem a doc. Mgr. Petrem Francánem, byl 

vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je schválený. Připomínky a dotazy 

z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 

K bodu 

26/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
P. Fenz 

se dotazuje na pokračování pozemkových úprav.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že pozemkové úpravy byly formálně zahájeny již asi před třemi lety. V současné době se řeší to, 

že chatky na Výhonu jsou v územním plánu označeny jako objekty k bydlení a tyto pozemky nelze zařadit do 
pozemkových úprav.  Bude se tedy připravovat jednání k územnímu plánu, zda lze tyto chatky  z tohoto 

zařazení vyčlenit. I tak se dá ale očekávat vzhledem ke složitosti území léta projednávání a diskusí. 
P. Fenz 

se dále dotazuje k možným povodním. Konstatuje, že most není dimenzovaný na stoletou vodu a jeho 
zatopení by znamenalo konec jeho životnosti. Vybudované hrázky řeší jen výšku vody, ale ne průtok a most. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že přebytečná voda, která by přitékala, by se rozlila přes koupaliště dozadu do polí, Žižkov je pak 
chráněný hrázkami, nic jiného se dělat nedá. Zkapacitnění průtoku by podle studií nepomohlo.  

P. Kotrcová 
se dotazuje proč neproběhlo k 1. 1. 2022 sloučení mateřské a základní školy.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že důvodem je dožádání nějakých dokladů ministerstvem školství. V současnosti čekáme na jejich 
potvrzení, že je vše v pořádku a že lze nový subjekt zapsat. Je to komplikace pro všechny i z hlediska vedení 

účetnictví.  
P. Pešina 

konstatuje, že ve městě se málo staví a je zde málo stavebních míst. Navrhuje využití lokalit směrem na 

Nosislav.  
Ing. Vitula 

uvádí, že ke schválení nové výstavby je potřeba mít připravenou i infrastrukturu, kanalizace, školy apod., 
Sám také není příznivcem zastavování směrem na Výhon a podél cest z důvodu roztříštěnosti území. Z těchto 

důvodů je tato lokalita v územním plánu zatím ponechána jen jako rezerva. Stavět se však bude v lokalitě 
Líchy.   

P. Pešina 

této variantě nevěří, především z důvodu nutnosti přeložky vysokého napětí. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že přeložka je už s E.ONem domluvená. 
P. Pešina 

navrhuje vydláždění náplavky, kde by mohl vzniknout pěkný prostor např. i pro konání farmářských trhů.  

Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že v plánu je bermu řeky nedláždit, ale jen ji upravit. Vytvořila by se tak vycházková trasa 

od soutoku Cezavy k farskému potoku. Dále popisuje záměr zanoření cyklostezky pod most a k Penny. 
 

K bodu 
26/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/3 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 19. 1. 2022. 
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K bodu 

26/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z RM. 
 

K bodu 
26/5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova    č. p.  347 a 

pozemku parc. č. 24 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/5 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

uvádí, že původním záměrem města bylo objekt opravit, avšak cena za jeho opravu by se pohybovala kolem 
10 mil. Kč. Z tohoto důvodu je navrhován prodej objektu. Prostředky z jeho prodeje by se pak investovaly do 

přípravy projektu na výstavbu nové polikliniky, který je podpořen i ze strany lékařů.  
P. Helma 

konstatuje, že ale při projednávání tohoto prodeje na korespondenčním finančním výboru byla jako důvod  

uváděna splátka úvěru města, náhradou za zpožděnou platbu za prodej pozemků na výstavbu Lidlu. Finanční 
výbor všemi hlasy, kromě jeho, záměr odsouhlasilo.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že odložení platby Lidlu je způsobeno zpožděním vydání územního rozhodnutí. S bankou by se 

však dalo, z tohoto objektivního důvodu, posunutí splátky dojednat.  Použití prostředků z prodeje na pokrytí 

splátky by však znamenalo menší administrativní zátěž a následně by se platba Lidlu použila na přípravu 
projektové dokumentace polikliniky.  

P. Helma 
se dotazuje, jaké jiné investiční akce jsou ještě pro letošní rok naplánované.  

Ing. Vitula 

realizovat by se měl povodňový park s rozpočtem kolem 80 mil. Kč se 100% dotací. Předfinancovávat se 
bude po etapách, banka s touto variantou počítá.  

Dalším projektem je dostavba učeben školy a výstavba tělocvičny, kde máme dva možné zdroje financování. 
Jeden zdroj je z Ministerstva financí ve výši 70-85% další možný zdroj je z ITI IROPu ve výši 85%. Zatím dle 

výkladu MF nelze tyto dva zdroje kombinovat, jedná se ale o tom, aby bylo umožněno čerpat oba tyto 
zdroje. Investovat vlastní zdroje město nechce, neboť kapacitu školy pro vlastní žáky má, navýšení je nutné 

z důvodu spádovosti okolních obcí.  

Dalším záměrem jsou opravy komunikací, kde se žádá o dotaci 10 mil. z MMR. Soutěží se po etapách, aby se 
vlastní prostředky daly použít buď jako spoluúčast obce anebo při neschválení dotace na opravu jedné 

etapy. Tyto prostředky jsou v rozpočtu. 
P. Helma 

se dotazuje na financování polikliniky. 

P. Vitula 
odpovídá, že podzimní odhad výstavby na základě studie byl kolem 150 mil vč. DPH s tím, že úvěr na její 

výstavbu by byl hrazený z nájmů lékařů, kteří jsou s tímto srozuměni. Prvním krokem je ale vyhotovení 
projektové dokumentace.   

Ing. Kahoun 
se dotazuje, zda se zvažovala i jiná možnost, než že investorem a provozovatelem bude městská společnost.  

Ing. Vitula 

konstatuje, že tento návrh vznesl p. Kahoun už na posledním jednání ZM a od té doby se zatím nic 
zásadního nedělo. S Mgr. Šenkyříkem byli na návštěvě Lanškrouna, kde město staví obdobnou polikliniku, 

tam ji ale bude provozovat město. Je potřeba nechat si zpracovat analýzy, jaká varianta by byla pro město 
optimální. Varianty jsou, je ale potřeba je zanalyzovat a vybrat tu nejvhodnější. 

P. Helma 

se dotazuje na odhad doby splácení tohoto možného úvěru.   
Ing. Vitula 
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odpovídá, že o možném úvěru jednal s Komerční bankou, avšak ještě v době před nárůstem úrokových 

sazeb. Byla odsouhlasena doba 20 – 30 let splácení. Byla by to však také otázka fixace úrokových sazeb a 
podmínek banky.   

P. Helma 
se dotazuje, kdo by byl investorem stavby polikliniky. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že by to měla být nově vzniklá městská společnost ze 100% vlastněná městem. Úvěr by si pak 
brala tato společnost, která by za něj ručila pozemky a stavěným objektem. Nájmy lékařů by pak byly 

použity na splátky úvěrů.    
P. Helma 

se dotazuje na současný dluh města. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že se jedná o 200 mil. Kč. 

P. Helma 
nedoporučuje zastupitelům tento bod schválit proto, že splácením dluhu zatížíme  4 - 5 zastupitelstev 

dopředu splácením dluhu z tohoto volebního období. 
Ing. Vitula 

opravuje, že se dluh bude týkat 2,5 dalšího volebních období, zbývá 10 let splácení. 

P. Helma 
konstatuje, že v nadcházejících letech může ve městě dojít k nějaké havárii nebo nenadále situaci, kterou 

bude muset město akutně řešit. Prodejem této nemovitosti se tak znemožní budoucím zastupitelům možnost 
v případě nutnosti tuto nemovitost prodat a finance použít k řešení jiných problémů. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že současný dluh 200 mil. Kč bude na konci roku snížen na 170 mil. Kč. Oproti tomu se ve městě 
realizovaly investice za cca 750 mil. Kč. Je potřeba porovnávat i toto. Navíc v současné době navyšování 

úrokových sazeb a inflace, kdy má město úrok fixovaný na 2%, se úvěr vyplácí. Navíc to není nějaký 
nestandardní způsob financování. Dále připomíná, že městu dluží svazek VaK a okolní obce 40 mil. Kč. Tato 

částka je přímo využívána na splácení úvěru. Také uvádí, že růst daňových výnosů se za covidu zvýšil asi o 
10%. Další příklad zvýšení příjmů vznikne tím, že jsme navýšili kapacitu školy. Příspěvek se sice do rozpočtu 

promítne až za 2 roky, ale roční příjem se tímto zvýší asi o 3 mil. Kč.  

Ing. Kahoun 
navrhuje přemýšlet taky tak, jestli je problém s poliklinikou krizový anebo by např. problém s kanalizací byl 

horší. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že krizový je. Někteří z lékařů řekli, že pokud město situaci řešit nebude, tak z města odejdou.  

Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že všichni jsme pacienti a víme, jaké problémy na poliklinice jsou. Čekárny jsou nevyhovující a 

kultura a kvalita čekáren a ordinací je pro pacienta špatná. Doktoři jsou hodně demotivovaní, město se tímto 
krokem snaží pro občany zajistit kvalitní zdravotnictví. 

Ing. Vitula 

připomíná, že se uvažovalo i o variantě odkoupení podílu současné polikliniky. Tato varianta by však byla 
finančně také hodně náročná, protože se jedná o těžce přestavitelný objekt. Nakonec z této varianty 

z rozhodnutí druhého spoluvlastníka polikliniky sešlo.  
Ing. Kahoun 

se dotazuje, jestli by se náklady na pořízení projektové dokumentace po založení městské společnosti vrátily 
zpět do rozpočtu města.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že ne, tato projektová dokumentace a také pozemky by byly do této společnosti vloženy.  
P. Helma 

se dotazuje na plány vlastníka se současnou poliklinikou. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že neví. 

P. Helma 
konstatuje, že pro tento záměr hlasovat nebude a apeluje i na ostatní zastupitele, aby s prodejem 

nesouhlasili. 
 

Návrh usnesení: 
 

2022/26/5 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   
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 pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347, zapsaného v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1. 

 pozemku parc. č. 24, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 

listu vlastnictví č. 1. 
Minimální kupní cena pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a pozemku 

parc. č. 24, je stanovena ve výši 16.248.000,- Kč. 
Realizace prodeje bude provedena formou veřejné internetové aukce.  

 

Podmínky prodeje: 

 kupní cena bude zaplacena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 
zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 

 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

26/6 Vyhlášení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování 

registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního 
obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/26/6 ZM vyhlašuje: 

dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 

2022“. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

26/7 Uzavření  Smlouvy o  zápůjčce spolku Archeopark CEZAVY z. s. 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/7 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
se dotazuje, zda není obec Blučina s archeoparkem aktivnější.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že postoj Blučiny je trochu nejednoznačný. Zastupitelé nejprve se záměrem souhlasili, ale nakonec 

se vyslovili proti němu. Nicméně Blučina teď vydala souhlasná stanoviska k přeložkám sítí a archeopark se 

v současnosti řeší na krajské úrovni. Kraj s Blučinou jedná, ale realizace nebude dřív než po komunálních 
volbách.  

P. Helma 
se dotazuje, proč spolku nepůjčí nějaké jiné obce.  

Ing. Vitula 
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odpovídá, že nejprve měla archeopark realizovat obec Blučina, po neschválení na jejich zastupitelstvu se do 

toho vložily Židlochovice. Vznikl spolek, jehož členem Židlochovice jsou, jiné obce tam angažované nejsou. 
Očekává, že se spolku podaří letos získat dotaci kraje a tím bude dluh umořen.  

Návrh usnesení: 
 

2022/26/7 ZM rozhodlo: 

poskytnout spolku Archeopark CEZAVY z. s., IČO 08862052, se sídlem Masarykova 100, 667 01 
Židlochovice, bezúročnou zápůjčku ve výši 1 mil. Kč, účelově určenou k financování projektové 

dokumentace výstavby areálu archeoparku Cézavy a provozních výdajů spolku s datem 
splatnosti do 31. 12. 2022. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

26/8 Územní studie Chytré Líchy 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/8 

 

Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje na výjezd z lokality na ul. Brněnskou. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že je rozjednána směna pozemků. Předpokládá dohodu do jednoho měsíce. 
Ing. Betáš 

se dotazuje, jak je to majetkově s přípravou pozemků. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že dobíhají poslední změny, které celý proces komplikují. Za stávajícího stavu nebyl pro směnu 

dořešen přístup k pozemku, pozemek se musí rozdělit.  
 

ZM bere na vědomí: 

územní studii Chytré líchy zpracovanou projekční firmou Pelčák a partner architekti, 
Dominikánské náměstí 2, Brno. 

 
K bodu 

26/9 Vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/25, Havlíčkova 393, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/9 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 

navrhuje řešit i jiné prodeje aukcí. 
Ing. Vitula 

souhlasí, uvidí se po zkušenostech s těmito aukcemi. 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/26/9.1 ZM ruší: 

usnesení č. 2021/24/6.2 ze dne 10. listopadu 2021. 
 

2022/26/9.2 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 

391, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 
2800), 
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 podílu v rozsahu 458/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 

391, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 

a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 458/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 

Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/25 včetně podílu na společných částech 
budovy, pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 1.600.000,- 

Kč. 

Realizace prodeje bude provedena formou veřejné internetové aukce.  
 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 
zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 

26/10 Vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/24, Havlíčkova 393, Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2022/26/10.1 ZM ruší: 
usnesení č. 2021/24/6.1 ze dne 10. listopadu 2021. 

 

2022/26/10.2 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   

 nebytové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 
391, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 

2800), 

 podílu v rozsahu 650/10672 na společných částech budovy č. p. 393 stojící na pozemku 

391, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 391, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800, 

 podílu v rozsahu 650/10672 na parcele č. 392, zapsané v katastru nemovitostí pro obec 

a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 3157. 
Minimální kupní cena nebytové jednotky č. 393/24 včetně podílu na společných částech 

budovy, pozemku parc. č. 391 a pozemku parc. č. 392 je stanovena ve výši 2.400.000,- 
Kč. 

Realizace prodeje bude provedena formou veřejné internetové aukce.  

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 
veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 
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 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 

zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

26/11 Finanční výbor 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu FV  ZM Židlochovice. 
 

K bodu 

26/12 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
P. Pešina 

se dotazuje, kam se z náměstí stěhuje Česká spořitelna. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že do objektu p. Outulného vedle Penny. 

P. Pešina 
konstatuje, že postupně dochází k vylidnění náměstí, přesouvá se spořitelna a uvažuje se i o přesunu 

polikliniky.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že kdyby on byl polovičním majitelem polikliniky byl by rád, kdyby druhou polovinu vlastnilo 

město. Rozhodli se ale jinak. Město by tak mohlo ovlivnit využití budovy.  
P. Williams 

se dotazuje, jestli se kromě rozšíření lékářské péče uvažuje i o jejím zkapacitnění.  Sama měla problém 
s registrací u praktického lékaře. 

Ing. Vitula 

uvádí, že není takovým problémem zajistit samotného lékaře jako jeho smlouvu se zdravotní pojišťovnou. O 
zkapacitnění se vedení města snaží.   

Ing. Maša 
se dotazuje na zkrácení autobusové linky 505 do Modřic.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že spolu s obcí Vojkovice, Holasice a Rajhrad připravuje město na Kordis k tomuto zkrácení 
nesouhlasný dopis. Zkrácení linky nebylo s obcemi vůbec konzultováno, ale bylo jim rovnou oznámeno.   

Ing. Betáš 
se dotazuje na záměr s budovou bývalé školy na Coufalíkově náměstí.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že v budově je současně archiv města, jiné její využití není zatím plánováno.  

Ing. Betáš 

vyjadřuje nespokojenost s firmou, co vyváží odpad. Popelnice nevracejí na místo, ale nechávají na silnici.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že stížnosti je potřeba ihned hlásit. Město zajistí jejich předání svozové firmě. Ti mají se 
zaměstnanci dlouhodobý problém z důvodu nedostatku kvalitního personálu.  

P. Pokorná 

se obrací na zastupitele, aby se s projektem Chytré Líchy seznámili opravdu důkladně. Sama vidí v projektu 
chyby a nesrovnalosti. Apeluje na ně, aby se projektu věnovali.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že nemá pocit, že by se zastupitelé o projekt málo zajímali. Diskutuje se nad ním na různých 

úrovních, příprava je velmi dlouhá, běžný  developer by projekt takto důsledně neřešil. Připomíná, že ještě 
bude probíhat debata s veřejností a přítomné na ni zve. Připomínky je také možné zaslat emailem předem. 

Finální znění pak bude po zapracování připomínek schvalovat zastupitelstvo.  
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P. Kotrcová 

se dotazuje, zda se po výstavbě Chytrých Lích zkapacitní i školy.  
Ing. Vitula 

odpovídá, kapacita školy je pro potřeby občanů Židlochovic dostatečná, problémem je kapacita pro žáky 
z okolních obcí.  

 

K bodu 

26/13 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

26/14 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 20.00 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

Ověřovatelé Mgr. Lenka Brázdová  ........................................................  
 

 
 Ing. Oldřich Kahoun  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 26. 1. 2022 

 


