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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 18. listopadu 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: PhDr. Stanislav Rubáš, Mgr. Tomáš Šenkyřík 
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: 

 
10/0.1 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: 

 
10/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 10 
 

10/1 Zahájení 

10/2 Rozprava občanů 
10/3 Zpráva o plnění usnesení 

10/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
10/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2015, o místních poplatcích na území města 

Židlochovice 

10/6 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města Židlochovice 
10/7 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v 
Židlochovicích 

10/8 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu r. 2015 

10/9 Žádost o finanční podporu – raná péče 
10/10 Zrušení usnesení  ve věci směna pozemků na Žerotínově nábřeží 

10/11 Žádost o odkoupení parcely v ulici Lidické č. 711/87 
10/12 Zásady bytové politiky města Židlochovice 

10/13 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností ve městě 

10/14 Obecně závazná vyhláška o regulaci pálení ve městě 
10/15 Kontrolní výbor 

10/16 Rozprava občanů 
10/17 Rozprava zastupitelů 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 10 2 

10/18 Závěr 

 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

D/ Zápis z 9a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Chocholáčem 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 

10/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Hlaváčková 

se dotazuje k projednávané vyhlášce o regulaci pálení ve městě, kdy navrhuje doplnit do vyhlášky více dnů, 

kdy by bylo možné pálit. Dále se dotazuje, kde bude vyhláška platit, zda v intravilánu nebo extravilánu 
Židlochovic.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že omezení by se týkalo intravilánu a dále konstatuje, že na schválení vyhlášky jsou různé názory 

a není jasné, zda bude dnes vůbec schválena. 
 

K bodu 

10/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/3 

 

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 18. 11. 2015. 

 
 

K bodu 
10/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se dotazuje k provedení geologického průzkumu svahu na Meruňkové ulici a jak by se v případě kladného 

výsledku řešilo spolufinancování sanace svahu. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že doposud město na stížnost na nestabilitu svahu odpovídalo, že tento názor nesdílí. Další postup 

by se odvíjel od mnoha okolností, od výsledku průzkumu, v případě jeho kladného výsledku od ceny sanace. 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
10/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2015, o místních poplatcích na 

území města Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/5 
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Diskuse:  

 

P. Houdek 
se dotazuje, zda se dá zjistit, kolik kdo vlastní psů, někdo může mít tři, ale platí jen za jednoho.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že toto by měla kontrolovat městská policie, ale v praxi se to moc neděje. Bez narušení domovní 

svobody je to obtížně zjistitelné. 

P. Helma 
se dotazuje na platnost poslední úpravy této vyhlášky.  

JUDr. Čermáková 
vysvětluje, že v této nově schvalované vyhlášce jsou všechny změny zahrnuty.  

P. Šotnar 

se dotazuje, kdo provádí kontrolu využívání veř. prostranství. Často má někdo před svým domem rozkopaný 
chodník i několik let.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že odbor investic ve spolupráci s městskou policií. Kontroly jsou prováděny pravidelně a zábory 

jsou placeny.  
 

Návrh usnesení: 

 
10/5.1 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 4/2015, o místních poplatcích na území města 
Židlochovice. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/6 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 5/2015, 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. 10/6 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

podává doplňující návrh na úpravu textu vyhlášky: 

V OZV č. 5/2015 v čl. 4 se ruší ustanovení pod písm. c) a nahrazuje se tímto zněním: 
c) místo před nemovitostí obývanou nebo jinak užívanou účastníkem systému u veřejné komunikace v den 

pravidelného mobilního svozu v příslušné nádobě/pytli pro plast, nápojové kartony, kovy, papír a lepenka, 
biologicky rozložitelný odpad a odpad z údržby zeleně a směsný odpad. 

 
Návrh usnesení: 

 

10/6.1 ZM rozhodlo: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 5/2015, o stanovení systému 

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

 

Hlasování o návrhu vč. doplňujícího návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

10/7 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 6/2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů v Židlochovicích 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/7 

 

Diskuse:  
 

JUDr. Remunda 

upozorňuje na překlep v textu vyhlášky – opraveno. 
Proběhla diskuse zastupitelů o platbě za rekreační objekt. Zda osvobodit od poplatku židlochovické občany 
nebo všechny osoby. Byla vysvětlena formulace jednotlivých pasáží dle zákona, udělení výjimek a obtížná 
vymahatelnost od osob vlastnících rekreační objekty s trvalým pobytem mimo Židlochovice.  
 
Návrh vyhlášky je předložen ke schválení v původním předloženém znění. 

 

Návrh usnesení: 
 

10/7.1 ZM rozhodlo: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 6/2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v Židlochovicích. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
10/8 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu r. 2015 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

10/8.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 15 rozpočtu r. 2015. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/9 Žádost o finanční podporu – raná péče 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

10/9.1 ZM schvaluje: 

dar ve výši 24 tis. Kč na náklady spojené s poskytováním služeb rané péče. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
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 0 proti  

 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
10/10 Zrušení usnesení ve věci směna pozemků na Žerotínově nábřeží 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/10 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
se dotazuje na další postup v této věci.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že na pozemku pana Sedláčka vázne zástava 1,5 mil. Kč. Pan Sedláček změnil název firmy, čímž je 

původní usnesení nerealizovatelné a další otázka je, zda v této lokalitě má město zájem pozemky směňovat.  
 

Návrh usnesení: 

 
10/10.1 ZM rozhodlo: 

zrušit své usnesení č. 31/11.1 ZM dne 1. 10. 2014: směnit pozemek p. č. 531/3 o výměře 99 m2 
zapsaný na LV č. 1 za  pozemek p. č. 531/5, o výměře 102 m2, zapsaný na LV č. 1603, vše v k. ú. 

Židlochovice, s firmou U Sedláčků s.r.o., Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlochovice IČO: 290 

61 202, která je zastoupena jednatelem Sedláčkem Davidem, který je vlastníkem  restaurace na 
Žerotínově nábřeží na pozemku p. č. 531/3 v k. ú. Židlochovice.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 proti  
 1 zdržel 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/11 Žádost o odkoupení parcely v ulici Lidické č. 711/87 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
10/11.1 ZM rozhodlo: 

prodat pozemek p. č. KN 711/87 o výměře 217 m2 v k. ú. Židlochovice, xxxxxxxxxxx za 
navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2.  

Jedná se o pozemek za zahradou jejich domu směrem k protipovodňové ochranné zdi zezadu 
ul. Lidické. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
10/12 Zásady bytové politiky města Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/12 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 
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10/12.1 ZM ruší: 

Zásady bytové politiky města Židlochovice ze dne 26. 4. 2004. 

 
10/12.2 ZM schvaluje: 

Zásady bytové politiky města Židlochovice. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 

10/13 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností ve městě 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/13 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

10/13.1 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku č. …/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností ve městě v navrženém 

znění. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 2 pro 

 9 proti  
 2 zdrželo 

Usnesení nebylo schváleno. 
 

K bodu 

10/14 Obecně závazná vyhláška o regulaci pálení ve městě 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/14 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

10/14.1 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku č. …/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů ve městě v navrženém znění. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 2 pro 

 11 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
K bodu 

10/15 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 10/15 

 

Diskuse:  
 

P. Šotnar 
seznamuje s kontrolou závazků a pohledávek města, návrh na opatření nebyl vydán. 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru. 
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K bodu 

10/16 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Soukalová 

se dotazuje, kdy bude provedeno nové měření průjezdnosti křižovatky u mostu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že nabídka na provedení nového měření byla předložena na posledním jednání rady města. Cena 
značně převyšovala částku 100 tis. Kč.  Z tohoto důvodu si nechává rada předložit závěry minulého měření a 

následně bude rozhodovat o dalším postupu. Dále uvádí, že se zákazem tranzitní dopravy provoz zmírnil a je 
otázkou, zda by investice cca 7,5 mil. Kč do semaforů nebyla zbytečná. 

P. Houdek 

se znovu dotazuje na možné vymezení pruhu pro cyklisty na mostě.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že se tato varianta projednávala, pruh pro cyklisty se však na most bohužel nevejde. Předseda 
technické komise Ing. Adler navrhoval i jiné řešení zábran, ty by však řešily ochranu chodců, nikoliv cyklistů. 

Cyklisté mohou slézt z kola a přes most vést kolo pěšky. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje na odklizení větví prořezaných topolů silnice Židlochovice – Vojkovice.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že je to záležitost SÚS. Záležitost nechá prověřit. 

Ing. Maša 
konstatuje, že nově zbudované hřiště na základní škole bylo několikrát zamčeno a tedy nepřístupné 

veřejnosti.  

M. Šebek (vedoucí srážník městské policie) 
odpovídá, že o víkendu má uzamykání a odemykání areálu za úkol městská policie, zřejmě došlo k pochybení 

strážníka. Omlouvá se. 
P. Šotnar 

se vyjadřuje k formuláři k přihlášení k novému systému separace odpadů. Je příliš složitý a lidé mu 

nerozumějí.  
Ing. Vitula 

souhlasí a vysvětluje důvody. Hlavní snahou bylo, aby občané nemuseli radnici navštívit několikrát a aby 
formulář nahradil i smlouvu.  Vysvětlení postupu obsahoval článek ve zpravodaji, bohužel ho mnozí občané 

nečetli. 

P. Šotnar 
se dotazuje k novým boxům na popelnice na sídlišti, zda budou stále uzamykatelné.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje k aktuální situaci kolem heren.   

Ing. Vitula 

odpovídá, že zrovna dnes došlo k opětovnému navezení tzv. kvízomatů do bývalého národního domu. Vůle 
k řešení bohužel ze strany Policie ČR ani Ministerstva financí není. Sám je v kontaktu s panem Holanem 

k získání informací o nejvhodnějším postupu.  
Proběhla diskuse zastupitelů k situaci kolem kvízomatů, k platnosti a vydávání povolení k jejich provozování, 
a kontrole. Bylo konstatováno, že k narušování veřejného pořádku v herně nedochází.  
Ing. Vitula 
konstatuje, že na příští jednání ZM bude pro zastupitele ve věci provozu heren vypracována zpráva o situaci 

a všech podniknutých krocích, vč. prověření možnosti být účastníkem řízení.  
P. Soukalová  

se dotazuje na připravovaný pochod čertů. 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se situací.  

Proběhla diskuse zastupitelů k připravované akci.  
Ing. Vitula 

dále konstatuje, že finanční zisk z této akce mít město nebude. Náklady budou hrazeny z rozpočtu z položky 
na kulturu a počítá se s příjmem z poplatku za parkování. Ten bude závislý i na počasí. Přesto by měl přínos 

z akce být, a to především pro obchodníky města. Kupní síla takového množství návštěvníků není 

zanedbatelná. 
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MUDr. Wendsche 

se domnívá, že jde o strašení dětí, a to nelze z psychologického hlediska doporučit. Tato kultura sem nepatří, 
je to pohanský zvyk. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že cílem akce není strašení dětí. Souhlasí, že jsou masky děsivé, ale konstatuje, že uvádíme, že 

akce není pro malé děti vhodná.  

P. Soukalová 
se dotazuje na počet organizátorů. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že v den akce bude zapojeno asi 100 lidí. 

P. Helma 

apeluje na zvážení odvolání akce. 
Ing. Vitula 

konstatuje, že město pravidelně pořádá jiné akce, při kterých se snaží o co nejvyšší počet návštěvníků. To se 
ne vždy podaří.  Tady ze spontánní akce vznikla akce nevídaných rozměrů, která dostane Židlochovice do 

povědomí lidí a měli by z ní mít prospěch obchodníci a restauratéři. Vynaložené náklady by měly být 
opodstatněné a akce, byť pro některé kontroverzní, by mohla být z těchto důvodů opakována.   

 

K bodu 

10/17 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

10/18 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:35 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

Ověřovatelé Ing. Petr Svoboda  ........................................................  
 

 
 Jan Šotnar  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne 23.11.2015 
 


