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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 2. března 2022 v 18:00 

hodin sále Komunitního centra, Legionářská 950 

 
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 Svoboda, Ing. Petr Chocholáč 

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: 
 

27/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu  doc. Mgr. Petra Francána a Ing. Petra Mašu. 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

27/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 27 

 

27/1 Zahájení 
27/2 Rozprava občanů 

27/3 Vznik městské společnosti - řešení zdravotnictví ve městě 
27/4 Zpráva o plnění usnesení 

27/5 Informace z RM 

27/6 Nabídka na koupi pozemku v k. ú. Židlochovice  
27/7 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 

27/8 Opětovné vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/24, Havlíčkova 393, Židlochovice 
27/9 Opětovné vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/25, Havlíčkova 393, Židlochovice 

27/10 Nabídka na koupi pozemku v k. ú. Židlochovice 
27/11 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2021 

27/12 Rozprava občanů 

27/13 Rozprava zastupitelů 
27/14 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 26. zasedání ZM byl řádně ověřen Mgr. Lenkou Brázdovou a Ing. Oldřichem Kahounem, 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 

27/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
27/3 Vznik městské společnosti - řešení zdravotnictví ve městě 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/3 

 

Na jednání byli přítomni zástupci lékařů: MUDr. Tomáš Kubelka, MUDr. Radka Kubelková, MUDr. Tomáš Hill, 

MUDr. Alexandr Šín CSc., MUDr. Petr Kolegar. 
 

Diskuse:  
 

P. Helma 

konstatuje, že v předloženém materiálu, kde jsou vyjmenovány možné varianty řešení zdravotnictví ve 
městě, chybí varianta výstavby polikliniky přímo městem, jako je to např. v Hrušovanech. Konstatuje, že je 

to pravděpodobně z důvodu zadluženosti města, banky by již městu nepůjčily. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že to tak úplně není. Jedná se o projekt, který bude generovat výnos, ze kterého se bude úvěr 
splácet. Pro banku je tedy zajištěna návratnost prostředků. Důvodem je stanovisko Ministerstva financí, kdy 

se město, vzhledem k rozpočtové odpovědnosti, nemůže již dále zadlužovat. Výhodou založení městské 

společnosti vidí také v oddělení hospodaření.  
MUDr. Kolegar 

se dotazuje na časový horizont výstavby. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že prvotním krokem před samotnou výstavbou je založení městské společnosti, poté pořízení 

projektové dokumentace. Odhaduje, že samotná výstavba by mohla začít začátkem příštího roku a během 
roku by mohla být i dokončená. Optimistický odhad je tedy 2 roky. Dále uvádí, že objekt letního kina byl 

zaregistrován jako brownfield, na jejichž regeneraci budou vypisovány dotace.  
Ing. Kahoun 

se dotazuje lékařů, zda jsou opravdu odhodláni současnou polikliniku opustit, a to i v případě, že by její 

majitelka zahájila rekonstrukci.  
Ing. Vitula 

uvádí, že ještě před výstavbou nové polikliniky by musely být podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na 
nájem ordinací. Dále konstatuje, že rekonstrukce stávající polikliniky je finančně hodně náročná.  Dle 

odhadu, který si město nechalo udělat, je rekonstrukce finančně stejně náročná, jako nová výstavba v letním 
kině.  

MUDr. Kolegar 

konstatuje, že současné jednání ZM není jejich první setkání k chystanému projektu. Projekt se lékařům moc 
líbí a on ho za pediatry (sebe a MUDr. Valachovou) jednoznačně podporuje. Jeho stávající prostory na 

poliklinice jsou naprosto nevyhovující, ordinace je hodně malá. Ordinuje ještě v Žabčicích a Měníně, kde je 
v daleko vyhovujících zrekonstruovaných prostorech. Domnívá se, že stávající budova se ani na moderní 

prostor zrekonstruovat nedá, má celou řadu negativ.  

MUDr. Šín 
hovoří za chirurgii a urologii. Konstatuje, že na poliklinice ordinuje již 22 let a velmi dlouho jim např. neteče 

v nejvyšším patře teplá voda. Jedna strana budovy promrzá, na opačné straně je pak díky slunci moc teplo, 
budova je vlhká, přes stropy jim kape voda. Nevyhovující jsou čekárny. Za energie pak lékaři platí paušální 

částky, které se nevyúčtovávají, jednání s p. Zabcik zlepšení nepřinesla. Po těch letech nevěří, že by se 
situace zlepšila. 

Ing. Vitula 

uvádí, že město jednalo i s paní Zabcik.  Ta nastínila úvahu o rekonstrukci polikliniky, kdy uvažovala o půdní 
vestavbě. Město naopak původně uvažovalo spíše o výstavbě další budovy ve dvoře. Sám se domnívá, že 

stavební řešení na moderní zdravotnický provoz nelze v budově zrealizovat. 
MUDr. Šín 
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s jeho názorem souhlasí. Moderní poliklinika musí být řešena jinak. Současné prostory jsou pro pacienty 

nevyhovující a odstrašující.  
MUDr. Hill 

konstatuje, že budova je problematická i z epidemiologického hlediska, což se potvrdilo při stávající 
pandemii. Paní Zabcik zajímá jen platba nájmu.  Uvádí, že investice do nové polikliniky je o budoucnosti 

města a ne jen nespokojenosti lékařů. Na novou budovu se následně naváží i další lékaři.  Řada odborností 

by ráda rozšířila svoji péči a zakoupila např. nové vybavení, ale ve stávajících prostorách není místo ani na 
nové přístroje ani na další personál.  

Ing. Witala 
se dotazuje, o jakou investici se bude jednat a jaká bude její návratnost. Domnívá se, že město investuje, 

ale již tolik neopravuje. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že není pravda, že by město neopravovalo, jako příklad uvádí opravu bytového fondu.  

Ing. Witala 
odpovídá, že je ale hodně objektů, které chátrají, např. Robertova vila. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že rekonstrukce vily je finančně natolik finančně náročná, že je možná pouze z případných 

dotačních titulů. K výstavbě polikliniky uvádí, že se uvažuje o úvěru na 20-30 let, který by byl  splácen 

z nájmů ordinací. Odhad ceny výstavby byl podle objemu asi 150 mil. Kč vč. DPH.  Vznik městské společnosti 
k této výstavbě považuje za vhodný z hlediska oddělení financí od městské pokladny. V propočtech se 

počítalo s cenou pronájmu 400-500,- Kč/m2/rok, lékaři byli s touto částkou srozuměni. Otázkou ale je, jak se 
bude vyvíjet inflace a cena stavebních prací a materiálů, je tedy možné, že by se pak ceny změnily. 

MUDr. Kolegar 

konstatuje, že odsouhlasená cena nájmů vycházela ze současných cen nájmů a je tedy jasné, že se nejedná 
o cenu zafixovanou a konečnou. Lékaři předpokládají úpravu ceny podle inflace. 

P. Rejžek 
se dotazuje na podobu nové polikliniky, prostor se mu zdá, v porovnání se současnou budovou, mnohem 

menší.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že objekt by měl vzniknout ve stávajícím areálu letního kina a má tvar seříznutého obdélníku. 

S parkováním se počítá v polozapuštěném přízemí, budova má mít 2 podlaží, kdy po obvodu jsou ordinace 
lékařů a uprostřed atrium. Dále uvádí, že ohledně parkování se bohužel nepovedlo dohodnout s panem 

Krausem využití jeho pozemků.  
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že budova má funkcionalistický ráz, kdy se metry neztrácí v chodbách. Nabízí představení 

prezentace zastupitelům. 
Ing. Vitula 

ještě doplňuje, že návrh vznikl na základě požadavků lékařů. Město poptalo jejich nároky a představy a ty 
pak sloužily jako podklad studie. V případě větší poptávky lze pak doplnit budovu o další patro.  

P. Rejžek 

konstatuje, že záměr se mu líbí, vyjadřuje ale obavy, aby na náměstí nevznikl squat. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že náměstí pálí město dlouho. Radní Ing. Petr Svoboda navrhl vytvoření pracovní skupiny, která by 
se tímto problémem zabývala. Skupina by měla řešit oživení náměstí, problémy s dopravou i co s opuštěnými 

objekty (jmenuje budovu po české spořitelně anebo objekty pana Krause).  
 

Návrh usnesení: 

 
2022/27/3 ZM schvaluje: 

záměr vzniku městské společnosti, která bude založena za účelem výstavby nové polikliniky 
v Židlochovicích. Pověřuje kancelář starosty, aby zajistila přípravu dokumentů potřebných 

k založení městské společnosti. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

27/4 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 27/4 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 2. 3. 2022. 
 

K bodu 
27/5 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
Informace z RM. 

 

K bodu 
27/6 Nabídka na koupi pozemku v k. ú. Židlochovice  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/6 

 

Diskuse: 
 

Ing. Betáš 
se dotazuje na diametrální rozdíl v ceně kupovaných pozemků projednávaných na tomto jednání. Domnívá 

se, že cena by měla být stejná. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že pokud by cena měla být stejná, tak ta vyšší. Konstatuje, že i přes několikero jednání se 

prodejní cenu paní Barokové snížit nepodařilo. Paní Baroková měla představu ceny jako za stavební 
pozemek. Bohužel se v takovýchto situacích tyto problémy objevují. Ne každý vlastník je vstřícný a někteří 

využívají situace. Jednání nebývají jednoduchá.   

Ing. Kahoun 
se dotazuje, jestli jsou náklady na koupi pozemků v rámci dotace uznatelné náklady.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že je to trochu komplikované. Uznává se cena pozemku do výše odhadu, který je 50,- Kč/m2 a 

zároveň je uznatelná výše limitována 10% ceny hodnoty projektu. Problém je,  že je zde velké množství 

pozemků. Nedá se tedy odhadnout, jestli bude kupní cena uznatelná celá anebo se bude krátit. Avšak i za 
cenu, že by uznatelná nebyla, by vzhledem k výši dotace do projektu šel.  

 
Návrh usnesení: 

 
2022/27/6 ZM rozhodlo: 

koupit pozemek p. č. 1163/9 zapsaný na LV č. 512 pro k. ú. a obec Židlochovice, za dohodnutou 

kupní cenu 131 700,- Kč.  
 

Jedná se o pozemek mezi soutokem Litavy a čerpací stanicí ve Vojkovicích v k. ú. Židlochovice, 
který je určen pro výstavbu povodňového parku. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

27/7 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 

 
2022/27/7 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatným převodem do majetku města od České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, IČ: 69797111, část pozemku 

parc. č. 894/1 zapsaný na LV č. 60000 pro k. ú. a obec Židlochovice, konkrétně se jedná o 
oddělenou část označenou parc. č. 894/5 o výměře 77 m2 ostatní plocha, ostat. komunikace v k. 

ú. Židlochovice dle GP č. 2074-79/2021. 
 

Jedná se o pozemek chodníku vedle sokolovny na Tyršově ulici. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

27/8 Opětovné vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/24, Havlíčkova 393, 
Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/27/8.1 ZM ruší: 

usnesení č. 2022/26/10.2. 
 

2022/27/8.2 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 1.835.030,- 

Kč. 
 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena nebytové 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: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
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K bodu 

27/9 Opětovné vyhlášení záměru prodeje nebytové jednotky č. 393/25, Havlíčkova 393, 
Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/27/9.1 ZM ruší: 

usnesení č. 2022/26/9.2. 
 

2022/27/9.2 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), 

 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 1.201.390,- 

Kč. 
 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena nebytové 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: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
27/10 Nabídka na koupi pozemku v k. ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2022/27/10 ZM rozhodlo: 

koupit pozemek p. č. 1163/18 zapsaný na LV č. 1440 pro k. ú. a obec Židlochovice, za 
dohodnutou kupní cenu 163 900,-Kč.  

 

Jedná se o pozemek mezi soutokem Litavy a čerpací stanicí ve Vojkovicích v k.ú. Židlochovice, 
který je určen pro výstavbu povodňového parku. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
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 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

27/11 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2021 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/11 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
konstatuje, že materiál nebyl projednán na finančním výboru a ani zasedání není přítomna Ing. Kafková, 

vedoucí finančního odboru. Některým položkám nerozumí a nikdo mu je na jednání není schopen objasnit.  

Ing. Vitula 
souhlasí, a navrhuje posunutí projednání bodu do příštího ZM. 

 
K bodu 

27/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Maša 
se dotazuje, jak to vypadá s autobusovou linkou 505. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že na kraji je k této věci dohodnuta schůzka, která by měla proběhnout začátkem března.  

Ing. Maša 

se dále dotazuje k otevření Penny. 
Ing. Vitula 

odpovídá a zdůrazňuje, že město se ve věci povolení rekonstrukce Penny chová velice vstřícně a vyvrací 
fámy, že neotevření Penny je vinou města. Podle posledních informací vázne povolení na požadavcích 

hygieny. Pokud se Penny podaří požadavky splnit, mohlo by se otevřít do týdne, v opačném případě do 14 

dnů. 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje k publikaci k historii města, zastupitelé nejsou informováni. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že je v kontaktu s Ivo Durcem, který je garantem celého redakčního týmu. Na příštím jednání ZM 

podá zprávu o stavu publikace. 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje, na zapojení vlastivědného spolku do tvorby publikace. Bylo dohodnuto jeho zapojení, ale nikdo 
ze spolku osloven nebyl.  

Mgr. Šenkyřík 
o domluvě ví a situaci nechá prověřit. 

 

K bodu 

27/13 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

27/14 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:25 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 27 8 

 

Ověřovatelé doc. Mgr. Petr Francán    ........................................................  
 

 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne 8. 3. 2022 
 


