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Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 13. dubna 2022 v 18:00 

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

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: JUDr. Ivo Remunda, Ing. Petr Chocholáč, Antonín Houdek, doc. Mgr. Petr Francán, Mgr. Lenka 

Brázdová se dostavila v 18.10 
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: 

 

28/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha Kahouna a Ing.  Petra Svobodu. 

 
Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
28/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 28 

 
28/1 Zahájení 

28/2 Rozprava občanů 
28/3 Zpráva o plnění usnesení 

28/4 Informace z RM 

28/5 Prodej části pozemku na ul. Strejcův sbor 
28/6 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

28/7 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád města Židlochovice   
28/8 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2022 

28/9 Změny v příspěvkových organizacích - Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace a Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

28/10 Rozprava občanů 

28/11 Rozprava zastupitelů 
28/12 Závěr 

 
Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 
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D/ Zápis z 27a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Vítem Betášem a Liborem Kafkou, 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 

28/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
28/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 28/3 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 13. 4. 2022. 

 
K bodu 

28/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z RM. 
 
V 18:10 se dostavila Mgr. Lenka Brázdová, přítomno je 11 členů ZM. 
 
K bodu 

28/5 Prodej části pozemku na ul. Strejcův sbor 

popis: příloha č. 28/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/28/5 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku par. č. 436/1 o výměře 27 m2 dle geometrického plánu č. 2085-3/2022, kde 
je pozemek označen parc. č. 436/6 a je ve vlastnictví města Židlochovice, je zapsán na LV č. 1 

pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2, tzn. celková cena 13.500,- 

Kč. Záměrem je zřízení předzahrádky a narovnání hranice pozemku s uliční linií okolních domů. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
28/6 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 

popis: příloha č. 28/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/28/6 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
28/7 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád města Židlochovice   

popis: příloha č. 28/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 

2022/28/7.1 ZM projedná: 
stav požární ochrany ve městě minimálně 1x ročně, příp. po závažné mimořádné události mající 

vztah k zajištění požární ochrany ve městě. 
 

2022/28/7.2 ZM ukládá: 
starostovi minimálně 1x ročně zabezpečit pravidelné kontroly dodržování předpisů a plnění 

povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z jeho samostatné působnosti. 

 
2022/28/7.3 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád města Židlochovice, s účinností 1. 6. 
2022.  

 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

28/8 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2022 

popis: příloha č. 28/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2022/28/8 ZM schvaluje: 

rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice dle 

přílohy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
28/9 Změny v příspěvkových organizacích - Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace a Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace 

popis: příloha č. 28/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrhy usnesení: 
 

2022/28/9.1 ZM  ruší: 
svoje rozhodnutí číslo 2021/22b/4.2 ze dne 16. 8. 2021. 
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2022/28/9.2 ZM  v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

a) s ch v a l u j e s l o u č e n í  o r g a n i z a c e  Mateřská škola Židlochovice, okres Brno–

venkov,  příspěvková organizace se Základní školou Židlochovice, okres Brno – venkov ,  
příspěvková organizací, s účinností od 1. 7. 2022, 

 
b) u r č u j e ,  že přejímající organizací Mateřské školy Židlochovice, okres Brno–venkov,  

příspěvkové organizace je Základní škola Židlochovice ,  okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace, na kterou s účinností od 1. 7. 2022 přecházejí veškerá práva a závazky Mateřské 
školy Židlochovice, okres Brno-venkov,  příspěvkové organizace, 

 
c) s ch v a l u j e s účinností od 1. 7. 2022 Základní škole Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizaci změnu názvu na 
 

Základní škola a mateřská škola Židlochovice, příspěvková organizace 

 
d) s ch v a l u j e ve smyslu výše uvedeného zřizovací listinu Základní školy a mateřská školy 

Židlochovice, příspěvkové organizace,  
  

 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

28/10 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

28/11 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

se dotazuje, zda se podařilo vyčíslit náklady na státní správu. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že vyčíslení bylo složitější, než předpokládal. Jako příklad uvádí náklady na IT, kteří vykonávají 

činnost pro st. správu i samosprávu. Poslední varianta nákladů odhaduje částku doplatku na státní správu 
z rozpočtu města ve výši 20-30 mil. Kč/ročně. Navíc dle posledních informací neproběhne ani avízovaná 

valorizace příspěvku ze státního rozpočtu ve výši asi 1 mil. Kč. To je další navýšení nákladů. Situaci řešil 
s předsedou Svazu měst a obcí, který přislíbil pomoc v postupu proti tomuto kroku vlády. 

Mgr. Šenkyřík 

uvádí informace k přípravě historické monografie. Rukopis má asi 2 měsíce zpoždění, a to z důvodu navýšení 
obsahu i epidemie koronaviru. V rámci bádání se však našlo mnoho zajímavých, dosud nepublikovaných, 

historických informací, byl také objeven originál rukopisu Horenského práva. Do cca půl roku by se měl soutěžit 
tisk publikace. V roce 2023, kdy je 150. výročí povýšení na město, by měla být publikace vydána. Rukopis 

bude před samotným tiskem ještě dán k prostudování vlastivědnému klubu. 

P. Helma 
děkuje městu a organizacím za přípravu zázemí pro uprchlíky z Ukrajiny. Navrhuje zveřejňovat ve zpravodaji 

články proti dezinformacím, kterých se bohužel vyskytuje spousta.  
Ing. Vitula 

souhlasí. 
Ing. Betáš 

upozorňuje na množství odpadků, které se nacházejí v blízkosti Občerstvení U Knedlíka na cyklostezce 

v Blučině.  
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Ing. Vitula 

odpovídá, že provozovatel bude upozorněn a vyzván k dodržování pořádku.  
Ing. Kahoun 

se dotazuje na stav projektu úpravy křižovatky ul. Masarykova na Blučinu.  
Ing. Král 

odpovídá, že projekt je objednán a pracuje se na něm.  

Ing. Kahoun 
se dotazuje ke značce zákazu vjezdu u Sokolovny při vjezdu ke kontejnerům.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že o značce neví, situaci nechá prověřit.  

Ing. Maša 

upozorňuje na neuklizené větve z prořezaných topolů u hřiště FC.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že topoly prořezalo Povodí, na úklid je upozorníme.  
 

K bodu 

28/12 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18:40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

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

 

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

 
V Židlochovicích dne 21. 4. 2022 

 


