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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 16. prosince 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: Mgr. Tomáš Šenkyřík, Antonín Houdek 
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: 

 
11/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Vlastimila Helmu. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

11/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 11 
 

11/1 Zahájení 
11/2 Rozprava občanů 

11/3 Zpráva o plnění usnesení 

11/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
11/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 

11/6 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu r. 2015 
11/7 Rozpočet  roku  2016 a rozpočtový výhled 

11/8 Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice na léta 2016 až 2019 
11/9 Dar  Mysliveckému  sdružení  Židlochovice 

11/10 Regenerace panelového sídliště - ŽIDLOCHOVICE, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA – IV. ETAPA“ 

11/11 Kontrolní výbor 
11/12 Dopis pedagogů ZŠ Židlochovice 

11/13 Rozprava občanů 
11/14 Rozprava zastupitelů 

11/15 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 11 2 

D/ Zápis z 10. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Janem Šotnarem, 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 

11/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

11/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/3 

 

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 16. 12. 2015. 

 
K bodu 

11/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse:  

 
Ing. Maša 

se dotazuje na to, co je Hybridní pošta.  

Ing. Vitula 
vysvětluje, že se jedná o technologii odesílání korespondence úřadu. Pošta přijme datové soubory, které 

následně vytiskne a zkompletuje do obálek.  
Mgr. Kejřová 

doplňuje, že se jedná i o levnější způsob odesílání pošty, který  bude použit především pro zasílání výzev 

z radarů. 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 

K bodu 
11/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
11/5.1 ZM schvaluje: 

plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2016, přičemž tyto termíny 

mohou být operativně změněny: 
12. 27. 01. 2016 

13. 24. 02. 2016 
14. 30. 03. 2016 

15. 11. 05. 2016 
16. 29. 06. 2016 

17. 07. 09. 2016 

18. 05. 10. 2016 
19.  16. 11. 2016 
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20.  14. 12. 2016 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
11/6 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu r. 2015 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
11/6.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 18 rozpočtu r. 2015. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

11/7 Rozpočet  roku  2016 a rozpočtový výhled 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/7 

 

Diskuse:  
 

Byly zodpovězeny dotazy zastupitelů k jednotlivým položkám rozpočtu.  
 

Návrhy usnesení: 

 
11/7.1 ZM schvaluje: 

rozpočet pro r. 2016 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje rozpočtový 
výhled pro roky 2016-2020. 

 

11/7.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 1 600 tis. Kč a 300 tis. Kč 

na spolufinancování sociálních služeb.  
 

11/7.3 ZM pověřuje: 
Radu města schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
11/8 Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice na léta 2016 až 

2019 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/8 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
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se dotazuje k postoji starosty Hrušovan  ke spolufinancování sociálních služeb. 
Bc. Brázdová 
vysvětluje a konstatuje, že z Hrušovan je příslib spolufinancování služeb za občany obce Hrušovany.  
 

Návrh usnesení: 
 

11/8.1 ZM schvaluje: 

„Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice na léta 2016 – 2019“. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
11/9 Dar  Mysliveckému  sdružení  Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/9 

 
Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

se dotazuje k soudnímu sporu, který Myslivecké sdružení vede. 

Ing. B. Svoboda 
vysvětluje.  Myslivecké sdružení vede soudní spor o nájemné z pozemku pod budovami, které jsou ve 

vlastnictví sdružení. Sdružení se s majitelkou pozemku nedohodlo na výši nájmu a toto je předmětem 
soudního sporu. Soud měl k dispozici několik různých odhadů ceny, spor byl postoupen Nejvyššímu 

správnímu soudu, který ho zase vrátil Krajskému soudu. 
JUDr. Remunda 

se dále dotazuje, zda by sdružení, v případě výhry soudu, částku městu vracelo.   

Ing. Vitula 
to nepředpokládá. 

P. Helma 
doplňuje, že myslivci nějakou částku, asi 200 tis., k úhradě nákladů soudu vybrali i mezi sebou.   

 

Návrh usnesení: 
 

11/9.1 ZM schvaluje: 
Mysliveckému sdružení dar ve výši 70 tis. Kč, kterým bude vyrovnána půjčka ve stejné výši.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

11/10 Regenerace panelového sídliště - ŽIDLOCHOVICE, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA – IV. ETAPA“ 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/10 

 

Diskuse:  

 
Ing. Chocholáč 

se dotazuje, zda město bude mít na realizaci projektu dostatek prostředků.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že v rezervě rozpočtu je částka asi 1,5  mil. Kč. Další úsporu rozpočtu předpokládá po 
vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele přístavby ZŠ. Konstatuje, že smlouva o dotaci by měla být 

podepsána v okamžiku, kdy budeme tuto skutečnost znát. Nejzazší variantou je smlouvu nepodepsat.  

P. Helma 
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se dotazuje, zda není porušením rozpočtových pravidel skutečnost, že se schvaluje výdaj na příští rok, aniž 

je tento výdaj zařazen v rozpočtu. Má obavy, aby to nebylo protizákonné. 

 
Proběhla diskuse zastupitelů k uvedené problematice. Bylo navrženo doplnění usnesení: 
 
Ing. Vitula 

formuluje: ZM schvaluje v případě přidělení dotace z „podprogramu 117D062 Regenerace sídlišť“ 

dofinancování akce z rozpočtu města Židlochovice ve výši 30% z celkových nákladů čerpané z položky 
rezerva a veřejná zeleň.  

 
Návrhy usnesení: 

 

11/10.1 ZM schvaluje: 
realizovat projekt „RPS – Židlochovice, sídliště Družba – IV. etapa“ v roce 2016. 

 
11/10.2 ZM schvaluje: 

v případě přidělení dotace z „podprogramu 117D062 Regenerace sídlišť“ dofinancování akce 
z rozpočtu města Židlochovice ve výši 30% z celkových nákladů čerpané z položky rezerva a 

veřejná zeleň.  

 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

11/11 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 11/11 

 

Diskuse: 
 

P. Šotnar 
seznamuje s kontrolami příspěvkových organizací měst, mateřské a základní školy. Návrhy na opatření 

navrženy nebyly. Dále předkládá ke schválení plán práce KV ZM na I. pololetí 2016. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávy KV ZM Židlochovice. 
 

Návrh usnesení: 

 
11/11.1 ZM schvaluje: 

plán práce KV ZM na I. pololetí 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
11/12 Dopis pedagogů ZŠ Židlochovice 

Předkladatel: Vlastimil Helma, zastupitel města Židlochovice 

 

Diskuse: 
 

P. Helma 
vysvětluje důvody zařazení bodu do programu. Shrnuje jednotlivé části dopisu a obrací se na starostu 

s žádostí o vysvětlení, zejména důvodu zrušení podpory nejlepším žákům.  

Ing. Vitula 
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popisuje vývoj spolupráce se školami Židlochovic. Do září letošního roku spolupráce probíhala. Po té byl 

zaskočen emotivním vystoupením paní ředitelky, která ho žádala, aby se do řízení školy nepletl. Kantorům 

pak paní ředitelka řekla, že si nepřeje, aby se obědů se starostou účastnili. Nikdo tedy od něj nemůže 
očekávat, že se bude zasazovat o další finance z jiných zdrojů než z rozpočtu města. Pomoc se 

získáváním dotací je nad rámec jeho povinností.  
P. Helma 

konstatuje, že funkci zřizovatele školy zastává rada města a ne pouze starosta. Dotazuje se radních, zda byly 

tyto problémy na jednání rady projednávány.    
Ing. Vitula 

odpovídá, že paní ředitelka na jednání rady přítomna byla.  
Bc. Brázdová 

souhlasí a konstatuje, že kvalitu školy nezpochybňuje. Zvyšování hlasu a jednání paní ředitelky na radě se jí 

však nelíbilo, především její konstatování, že rada města pro ni není partner k diskusi.  Vnímá to jako 
nespravedlnost vůči starostovi, vždyť i plánovaná přístavba školy byla jeho nápad.   

JUDr. Remunda 
se domnívá, že když starosta škole něco slíbí, neměl by to následně rušit. Je to proti žákům, pro které je to 

demotivující. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že škola dále hospodaří se svým schváleným rozpočtem. Paní ředitelka může na odměnu žákům 

peníze v rozpočtu najít.  
PhDr. Rubáš 

se dotazuje, zda byla podpora přislíbena i gymnáziu a zda zůstala zachována.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano. Pomohl pro gymnázium mimo jiné získat dotaci pro letošní rok asi 700 tis. a dalších 500 

tis. je slíbeno pro příští rok.  V případě školy jen respektuje přání paní ředitelky.  
P. Helma 

konstatuje, že kritika paní ředitelky před ostatními pedagogy nebyla vhodná.  
Ing. Vitula 

se dotazuje přítomné paní učitelky Chmelkové, zda paní ředitelka s jednáními se starostou v době oběda 
souhlasila.  

Mgr. Chmelková 

odpovídá, že nesouhlasila s obědy v pracovní době, na což má právo. Aktivitám mimo pracovní dobu 
učitelům nebránila. Vyjadřuje zklamání nad přístupem pana starosty. 

Ing. Vitula 
je rovněž zklamán. Na MŠ, gymnáziu i ZUŠ spolupráce funguje. 

P. Helma 

se domnívá, že radní měli spor ředitelky se starostou urovnat. 
MUDr. Wendsche 

se domnívá, že by měl starosta peníze pro školu shánět, neboť škola není jen paní ředitelka.  
JUDr. Remunda 

se dotazuje, zda je finanční podpora podmíněna zásahem do pedagogického procesu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že by rád věděl, co se ve škole děje. Také by rád diskutoval o nových pedagogických metodách, 

což možná jistá míra zásahu do pedagogického procesu je. Velkým zklamáním pro něj byla také skutečnost, 
že místo tří prvních tříd byly otevřeny jen dvě a dětí je ve třídě moc. O tom měl být zřizovatel informován 

předem. Určitě by pak udělal vše pro to, aby této situaci předešel.   
P. Helma 

konstatuje, že paní ředitelka byla několik let členkou rady města a byla zvyklá na přímou komunikaci se 

zřizovatelem. Domnívá se, že se komunikace měla nově nastavit. Vidí chybu na obou stranách. 
P. Šotnar 

se domnívá, že by bylo dobré spor urovnat. Chválí pana Březinu, který vede ekonomiku školy. 
Ing. Chocholáč 

konstatuje, že tento projednávaný materiál je pro něj nový. Přesto se domnívá, že když starosta něco slíbí, 

měl by to splnit. Osobně by jako zaměstnavatel své zaměstnance na obědy také nepouštěl, ale souhlasil by 
třeba s večeří. 

Ing. Hlaváč 
se domnívá, že debata je iracionální. Není mu jasné, co se od zastupitelstva očekává.   

MUDr. Wendsche 
uvádí, že  ve zpravodajích vycházely články o tom, jak dobře škola funguje.  Nyní došlo ke sporu, na jehož 

základě byly škole prostředky upřeny. Je rád, že rada není v názoru na zastavení podpory žákům jednotná. 

Ing. Vitula 
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oponuje, že žádné prostředky škole neupřel. Jen se přestal zasazovat o získání dalších.  

P. Helma 

konstatuje, že škola je dlouhodobě chválena, a to i starosty okolních obcí. Pedagogové školy vyjádřili 
současnému vedení školy podporu a o totéž žádají i zastupitele.   

 
Předkládá návrh na usnesení: 
 

11/12.1 ZM vyjadřuje: 
podporu současnému vedení školy. 
 
Ing. Vitula 

navrhuje se situací zabývat v lednu, kdy bude předložen podrobnější materiál ze strany města.  

P. Helma 
nesouhlasí, o vyjádření podpory byli zastupitelé požádání pedagogy. Dále konstatuje, že radou školy byla 

schválena koncepce školy, jejímiž členy jsou i 3 zástupci města. Je tedy v pořádku. 
PhDr. Rubáš (předseda školské rady) 

popisuje zasedání školské rady. Na jejím jednání se rodiče s paní ředitelkou shodli na tom, že zavádění 
alternativních výuk jako je např. výuka montessori  nebo hejného metoda je v případě naší školy naprostý 

nesmysl.  Popisuje jednotlivé metody výuky a konstatuje, že koncepce byla schválena všemi devíti hlasy.  

Ing. Vitula 
konstatuje, že škola si pozornost zastupitelů zasluhuje a navrhuje zpracování materiálu na leden, kdy budou 

zastupitelé seznámeni se všemi detaily. 
P. Helma 

se domnívá, že radě města byly informace paní ředitelkou dodány a není mu jasné, o jaké jiné informace  by 

se mělo jednat.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že tyto informace nemají členové zastupitelstva.  
MVDr. Forejtek 

souhlasí, že nemá k vyjádření podpory dostatek informací.  
Ing. Vitula 

 

předkládá protinávrh usnesení: 
 

11/12.2 ZM rozhodlo: 
zabývat se situací na ZŠ Židlochovice na příštím jednání ZM.  

 

Hlasování o protinávrhu návrhu usnesení: 9 pro 
 4 proti  

 0 zdrželo 
Protinávrh usnesení byl schválen. 

 

O původním návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 

K bodu 

11/13 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
Mgr. Chmelková 

děkuje zastupitelům, že se dopisem pedagogů ZŠ zabývali a doufá, že se budou školou zabývat i nadále. 
Oceňuje přínos paní ředitelky pro školu a vysvětluje svoje pohnutky pro sepsání dopisu, na škole ji záleží. 

Ing. Vitula 
děkuje, a konstatuje, že na škole záleží i jemu. 

MUDr. Wendsche 

se dotazuje na to, jak  v novém systému třídění odpadů třídit plechovky, zda patří skutečně do plastu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano, plechovky i plasty patří do společné nádoby.  
 

K bodu 

11/14 Rozprava zastupitelů 
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Diskuse:  

 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje na rozpočet akce Pochod pravých čertů. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že po odečtení příjmů činily náklady asi 110 tis. Kč.  

P. Helma 
žádá o připravení materiálu k uvedené akci. 

P. Šotnar 
děkuje za KV pracovníkům úřadu za vstřícnost při provádění kontrol, za Český zahrádkářský svaz pak děkuje 

za spolupráci s obcí. Zve přítomné na Štěpánskou výstavu vín dne 26.12.2015.   

Ing. Vitula 
děkuje a připojuje pozvání na ples města dne 23.1.2016. Na závěr přeje krásné svátky a nový rok. 

P. Puklová 
přidává poděkování vedení města za občany.  

 
K bodu 

11/15 Závěr 

 

Zasedání ukončeno ve 20.20 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  

 
 

 Vlastimil Helma  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne  

 


