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Zápis z 27a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 30. března 2022 

v 18:00 hodin v sále  Komunitního centra, Legionářská 950 v Židlochovicích 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 8 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Vlastimil Helma, Ing. Petr Chocholáč, Ing. Bronislav Svoboda, Ing. Petr Svoboda, Antonín Houdek, 

Ing. Oldřich Kahoun, doc. Mgr. Petr Francán 
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: 

 

27a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Libora Kafku a Ing. Víta Betáše. 

 
Hlasování: 8 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
27a/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 27a 
 

27a/1 Zahájení 

27a/2 Rozprava občanů 
27a/3 Změna stanov Euroregionu Pomoraví  

27a/4 Opětovné vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a 
pozemku parc. č. 24 – úprava prodejní ceny 

27a/5 Rozprava občanů 
27a/6 Rozprava zastupitelů 

27a/7 Závěr 

 
Hlasování: 8 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
D/ Zápis z 27. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 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 

27a/2 Rozprava občanů 
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Diskuse:  

 
P. Haluzová 

se dotazuje na opravu ulice Komenského. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že v současnosti je zažádáno o dotaci na opravu dvou úseků ulice. První je od bývalé mototechny 

k začátku žulových kostek, druhý pak od Kafků nahoru po zlom kopce. Současně se dokončuje projekt na 
celkovou rekonstrukci ulice, ten pak počítá i s výstavbou chodníků ke hřbitovu. Letos však tato celková 

rekonstrukce určitě neproběhne. 
P. Haluzová 

dále upozorňuje na špatné parkování u hřbitova. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že úprava parkovacích míst podél hřbitovní zdi je součástí uvedeného projektu. 

 
K bodu 

27a/3 Změna stanov Euroregionu Pomoraví  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27a/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/27a/3 ZM schvaluje: 

Stanovy Euroregionu Pomoraví. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
27a/4 Opětovné vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. 

p. 347 a pozemku parc. č. 24 – úprava prodejní ceny 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 27a/4 

 

Diskuse:  

 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje na možnost, že by město objekt vůbec neprodávalo.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že objekt je v takovém stavu, že potřebuje celkovou rekonstrukci. Odhad ceny na tuto 
rekonstrukci je mezi 5 a 10 mil. Kč. Navíc ceny ve stavebnictví stále stoupají. A nechat dům jen neobývaný 

s tím, že se rekonstrukce provede v budoucnu, není dobré, taková nemovitost více chátrá a oprava je pak 

dražší.  Také prostředky z prodeje nemovitosti město plánuje využít pro přípravu výstavby polikliniky. Pro 
využití možného dotačního titulu je potřeba mít připravenou projektovou dokumentaci, která by se mohla 

financovat z tohoto prodeje. Konstatuje, že když si dá na váhu tyto argumenty, vychází mu prodej jako 
dobré rozhodnutí. 

JUDr. Remunda 

se dotazuje, zda se s prodejem příliš nepospíchá a zda by prodejní cena neměla být vyšší. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že situace na realitním trhu se bude spíš zhoršovat než zlepšovat. Snížení úrokových sazeb úvěrů 
nelze předpokládat.  Posunutí prodeje tedy např. o půl roku by nic neřešilo. Sám se také nerad zbavuje 

majetku, vždy spíše přicházel s návrhem něco koupit, než prodat. Konstatuje, že dům není na strategickém 
místě, aby město mělo zájem kontrolovat jeho budoucnost. A také jeho rekonstrukce na bytový dům 

investorem je v této lokalitě vhodná.  

 
Návrhy usnesení: 
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2022/27a/4. 1 ZM ruší: 

usnesení č. 2022/26/5 ze dne 19. 1. 2022. 
 

2022/27a/4. 2 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje 

 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 13.000.000,- 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 návrzích usnesení: 8 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 

27a/5 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

27a/6 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

Ing. Maša 
se dotazuje na jednání s Kordisem ohledně konečné linky 505.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že jednání s Kordisem zatím neproběhlo, ale proběhlo jednání na kraji, který je spoluzřizovatelem 

společnosti Kordis.  Kraj konstatoval, že náklady na dopravu se zvyšují a, i když mají s dopravci uzavřenou 

smlouvu na fixní platby, lze očekávat budoucí jednání s dopravci k jejich navýšení. Z těchto finančních 
důvodů se linek zkracuje a ruší víc.  

Ing. Betáš 
se dotazuje k úklidu města v sobotu. Ptá se, proč je začátek až v 9 hodin. Dále uvádí, že myslivci se jako 

každý rok úklidu zúčastní a dotazuje se na vhodnou lokalitu k úklidu. Výhon, který pravidelně v minulosti 
uklízeli, je od černých skládek vyčištěn a není zde tedy potřeba takové nasazení. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že začátek úklidu od 9 hodin je historicky stále stejný. K vytipování lokality pro úklid myslivci pak 
osloví Ing. Dratvu. 

P. Kafka 
se dotazuje, kdy bude kruhový objezd na náměstí. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že pravděpodobně za rok. V letošním roce se zpracovává projektová dokumentace, a to na 
kruhový objezd na náměstí i u autobusového nádraží, a příští rok by tyto dva objezdy měla SUS zrealizovat.  

 
K bodu 

27a/7 Závěr 
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Zasedání ukončeno v 18:40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

 
Ověřovatelé Libor Kafka  ........................................................  

 

 
 Ing. Vít Betáš  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 5. 4. 2022 

 


