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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 24. února 2016 v 18:00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:02 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Ing. Vladimír Hlaváč,  Antonín Houdek odchází v 19:42 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:02 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: 

 
12/0.1 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: 

 
12/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 12 
 

12/1 Zahájení 

12/2 Rozprava občanů 
12/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice  

12/4 Zpráva o plnění usnesení 
12/5 Informace z jednání RM Židlochovice 

12/6 Prodej části parcely č. 554 - ul. Sportovní vedle firmy Draft 

12/7 Rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2016 
12/8 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 

12/9 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“ 

12/10 Vyhlášení dotační programu na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2016 
12/11 Vydání změny č. VIII ÚPM Židlochovice 

12/12 ZŠ Židlochovice  

12/13 Kontrolní výbor 
12/14 Rozprava občanů 

12/15 Rozprava zastupitelů 
12/16 Závěr 

 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 11. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem a Vlastimilem Helmou, 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 

12/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
12/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice  

Popis:  příloha č. 12/3 

 

Npor. Bc. Libor Dofek seznámil přítomné zastupitele se „Zprávou o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice 
za rok 2015“ (příloha č. 12/3) a situací na obvodním oddělení Židlochovice. 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
oceňuje spolupráci s PČR  OO Židlochovice  a vyzdvihuje např. pomoc při organizování akce „Pochod pravých 

čertů“. 
P. Helma 

se dotazuje na srovnání kriminality v Židlochovicích a sousedních Hrušovanech.   

Npor. Dofek 
odpovídá, že v Židlochovicích byla kriminalita vždy o něco vyšší než v Hrušovanech, i když mezi lidmi panuje 

spíše opačný názor. Tento poměr zůstává zhruba stejný.   
Ing. Kurečka 

se dotazuje na srovnání s ostatními místy ČR.   
Npor. Dofek 

popisuje specifika okresu Brno – venkov.  Jedná se o průjezdný okres, kde je větší pohyb problémových 

osob i vyšší nehodovost. Počet trestných činů se u nás snižuje, uvažuje, že k tomu přispělo zrušení hracích 
automatů ve městě a přísnější pravidla pro odkup sběrných surovin. Naopak se rozvíjí trestná činnost na 

internetu.  
P. Soukalová 

se dotazuje na počet bezdomovců v Židlochovicích. 

Npor. Dofek 
odpovídá, že žádné bezdomovce neevidují. Město se o své občany v sociální nouzi dokáže postarat, jsou 

ubytováni v buňkách u Adosy.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že trvalý pobyt na městském úřadě má asi 150 osob, jedná se ale spíše o formální přihlášení, tyto 

osoby mají kde bydlet, tímto způsobem řeší např. svoje exekuce. 
 

K bodu 
12/4 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 12/4 

 
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 24. 2. 2016. 
 

K bodu 
12/5 Informace z jednání RM Židlochovice 

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

 

Ing. Vitula 
informuje mimo jiné o páteční krizové situaci ve městě, kdy byla na ulici Komenského za úřadem práce silně 

podmáčená zeď, která hrozila zřícením. Na místě zasahovali hasiči, kteří ji zajistili. Za zásah děkuje. 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
12/6 Prodej části parcely č. 554 - ul. Sportovní vedle firmy Draft 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 12/6 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

apeluje na to, aby město řádně ošetřilo, aby plocha zůstala plochou veřejnou. Navrhuje zřízení věcného 

břemene. Připomíná problém s parkovištěm na Strejcově sboře. Majitel po odkupu pozemku označil místa 
jako soukromé parkoviště.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že město chtělo tuto podmínku ošetřit smlouvou. Vymahatelnost břemene ověří.  

MVDr. Forejtek 

konstatuje, že cena 10 Kč/m2 je příliš nízká, obává se, aby se z rozhodnutí nestal precedent.  
Ing. Vitula 

vysvětluje situaci a záměr firmy Draft. Námitce k ceně rozumí.  
P. Helma 

se dotazuje na náklady zbudování parkovacích míst. 
Ing. Vitula  

odpovídá, že náklady na jedno parkovací stání budou asi 100 tis. Kč. 

P. Soukalová 
se dotazuje jaká je cena obvyklá. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že rozptyl cen je vysoký. Komerční pozemky se prodávají za 1 000,- Kč/m2 a víc, zahrady za 70,--

90,- Kč/m2.  

P. Houdek 
by pozemek neprodával.  

Ing. Maša 
konstatuje, že na tomto pozemku se stejně parkuje a pokud bude zpevněný, bude to jen dobře.   

P. Helma 

záměr podporuje, ale doporučuje cenu 100,- Kč/m2. 
 

Návrh usnesení: 
 

12/6.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 554 o výměře cca 158 m2 (přesná výměra pozemku bude 

stanovena oddělujícím geometrickým plánem)  v k. ú. Židlochovice, firmě Firma Draft Inc. s.r.o., 

Spodní 674/10, 62500 Brno – Bohunice, IČ:  63483009 za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2, 
s podmínkou, že na předmětné části pozemku bude vybudováno veřejnosti přístupné parkoviště 

a příjezd do areálu  firmy a takto bude  i pozemek užíván. 
Jedná se o pozemek vedle areálu firmy Draft u fotbalového hřiště v Židlochovicích. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 1 proti  

 1 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

12/7 Rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 12/7 

 
Diskuse:  

 
Ing. P. Svoboda 

upřesňuje, že přesun položky na dofinancování dotační akce – dostavba hasičské stanice, znamená její 

modernizaci, nikoliv stavbu nového objektu.  
P. Helma 

konstatuje, že záměr navazuje na snahu minulého volebního období, ptá se na názor finančního výboru. 
Ing. Br. Svoboda 

odpovídá, že finanční výbor tento záměr ještě neprojednával, on osobně ho podporuje.   

Ing. Vitula 
doplňuje, že rozhodnutí o dotaci obdrželo město teprve koncem ledna. Hasičům děkuje za jejich podporu na 

krajském velitelství.  
 

Návrh usnesení: 
 

12/7.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 1  rozpočtu  r. 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
12/8 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 12/8 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje na změny ve směrnici.  

JUDr. Čermáková 
Odpovídá, že se jedná o dopracování způsobu, který se používal. 

 
Návrh usnesení: 

 

12/8.1 ZM schvaluje: 
aktualizaci Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

12/9 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 
sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 

Židlochovice pro rok 2016“ 

Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 12/9 

 

Diskuse:  
 

Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje, jakou částku bude město rozdělovat, ve zprávě je uvedeno 300 tis. Kč. Také ho zajímá systém 
kontroly. 

Bc. Brázdová 
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vysvětluje, že se jedná o částku schválenou z rozpočtu města pro občany Židlochovic. Kontrolu a 

administrativu bude v prvním roce provádět ona s Ing. Richterovou. Bude se jednat o značnou 

administrativní zátěž.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že částka 300 tis. je za Židlochovice, další částky se budou rozdělovat od ostatních obcí. Tyto 
prostředky se však rozdělují podle přísných pravidel nastavených krajem. 

P. Soukalová 

se dotazuje, zda kraj na pracovníka, zajišťujícího tuto administrativu, přispěje. Nebo zda přispějí ostatní 
obce.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že kraj s příspěvkem nepočítá. Po prvním roce situaci zhodnotíme a rozhodneme, zda tento 

příspěvek od kraje požadovat.  

 
Návrh usnesení: 

 
12/9.1 ZM vyhlašuje: 

dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 

2016“. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

12/10 Vyhlášení dotační programu na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro 
rok 2016 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 12/10 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje, zda budou muset organizace dokládat více materiálů a zdůvodnění k vyúčtování.  

Mgr. Šenkyřík  
odpovídá, že ne, formulář i způsob vyúčtování zůstávají stejné. Zvýší se jen časová náročnost a 

administrativní zatížení města.  
P. Helma 

se dále dotazuje, zda bude při schvalování výše dotace brána v potaz i skutečnosti, zda organizace sídlí ve 
svých nebo městských prostorách. V kritériích pro hodnocení žádosti jsou uvedeny jen např. aktivity ve 

prospěch dětí a mládeže nebo projekty organizované pro město. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že program byl napsán co nejjednodušeji. Postup bude stejný jako v minulých letech, tzn. že 

s touto skutečností bude počítáno.  
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že zastupitelstvu bude předložena stejná tabulka jako obvykle, tj. s uvedením odhadu nákladů za 

užívání městských prostor.  
P. Šotnar 

navrhuje doplnit do smlouvy požadavek na krátké zdůvodnění. Při kontrolách kontrolním výborem není vždy 
jasné, čeho se při vyúčtování předložený doklad týká.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že je proti vyplňování zdlouhavých zpráv k vyúčtování. Členové spolků tuto činnost vykonávají 

dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, tudíž je nechce zatěžovat další administrativou. 

Pro potřeby kontrolního výboru by však krátkou zprávu uvést mohli.  
Ing. Br. Svoboda 

navrhuje doplnit do smlouvy, aby organizace formu využití dotace města uvedla ve své výroční zprávě.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že toto lze organizaci pouze doporučit, některé možná tuto zprávu vůbec nevyhotovují.  
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Návrh usnesení: 

 

12/10.1 ZM vyhlašuje: 
dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2016. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

12/11 Vydání změny č. VIII ÚPM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 12/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
12/11.1 ZM projednalo a vydává: 

dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
změnu č. VIII Územního plánu města Židlochovice jako opatření obecné povahy č. j. 1/2016   

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

12/12 ZŠ Židlochovice  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 12/12 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se záměrem pokračování podpory nadaných žáků základní školy, a to od příštího 
školního roku.  

P. Helma 
připomíná dopis pedagogů a jeho minulý návrh vyjádřit podporu vedení školy. Konstatuje, že z předloženého 

materiálu vyplývají jisté nesrovnalosti, není to však odpověď na dopis pedagogů. 

Ing. Vitula 
upřesňuje interpretaci p. Helmy k možnému otevření tří tříd prvního ročníku. Vyjádření podpory vedení školy 

považuje za prázdné gesto. 
P. Helma 

se to nedomnívá. Zastupitelstvo má ke škole informace a jejímu vedení by mělo vyjádřit podporu.  

Ing. Vitula 
konstatuje, že je rozdíl ve vyjádření podpoře škole nebo jejímu vedení. Znovu opakuje, že podpora jejímu 

vedení je povšechná informace a nic nevyjadřuje.  
P. Helma 

se domnívá, že zastupitelstvo tím dá najevo, co si o škole myslí.  
Ing. Králová (ředitelka ZŠ) 

konstatuje, že minulé zastupitelstvo bylo vášnivé. Vyjádření zastupitelů ke škole bylo odloženo proto, že 

neměli dostatek podkladů. Dále uvádí, že žádala o přijetí radou města, nebylo ji však vyhověno. Z tohoto 
důvodu přišla na zastupitelstvo a je připravena zodpovědět všechny jejich dotazy. Konstatuje, že za celou 

dobu nebyla oslovena ani jedním ze zastupitelů k upřesnění informací.  
Ing. Vitula 

komentuje jednání rady s paní ředitelkou. Na svém stanovisku nic nemění, materiál předložený zastupitelům 

situaci popisuje. Znovu opakuje konstatování paní ředitelky, že partnerem pro ni rada města není, tím je 
rada školy.   
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Ing. Kurečka (člen Školské rady ZŠ) 

se dotazuje, zda by mohl materiál dostat.  

Ing. Vitula 
mu materiál předává a navrhuje zastupitelům vzít tento materiál na vědomí.  

P. Helma 
žádá o stanovení jasných regulí pro školu. Škola by pak měla jasně dáno, co se od ní požaduje.  

Ing. Vitula 

znovu popisuje jednání s paní ředitelkou, která radu města jako partnera omítla. Město tedy bude 
postupovat pouze podle platné legislativy.  

Ing. Kurečka  
cítí konflikt paní ředitelky a starosty. Apeluje na nalezení vhodného řešení tohoto sporu, aby netrpěli žáci a 

celý region. Škola je destabilizovaná a učitelé neví, jestli má její vedení u města podporu. 

Ing. Vitula 
konstatuje, že škole rozpočet snížen nebyl, plánovány jsou rozsáhlé investiční akce jako přístavba školy za 

cca. 50 mil. Kč nebo další investice do zbudování technických učeben.  Dále uvádí, že paní ředitelka je 
jmenována do funkce na období do roku 2019, odvolání ředitele školy není jednoduché a možné sloučení 

škol se jeví jako nereálné. Město nic takového nepředpokládá. 
MUDr. Wendsche 

tento konflikt cítí také. Dotazuje se, zda pokračují schůzky starosty s učitelským sborem a zda pokračuje 

projekt přístavby ZŠ.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že schůzky nepokračují, projekt ano.  
Ing. Králová 

uvádí, že tento projekt s ní nikdo nekonzultoval a viděla ho naposledy v létě. 

Ing. Vitula 
oponuje, že když byl projekt představit na 1. stupni, byla paní ředitelka u toho. Rovněž byla zvána na 

schůzky týkající se tohoto projektu.   
Ing. Králová 

odpovídá, že hotovou projektovou dokumentaci neviděla. 
Ing. Koutná 

upřesňuje, že s paní ředitelkou byl projekt konzultován ve vztahu k věcem týkajících se školy. Stavebně 

konstrukční řešení už se školou nekonzultovali.   
P. Soukalová 

vyjadřuje nechuť k řešení tohoto konfliktu na zastupitelstvu. Domnívá se, že škola funguje a žádá o jiný 
postup řešení sporu. 

Ing. Králová 

vyzývá k větší aktivitě školskou radu, jejíž členy jsou starosta i místostarosta.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že dopis pedagogů na jednání zastupitelstva nepřinesl a tento konflikt na jednání řešit nechtěl. 
Vyvinul, oproti okolním obcím, nadstandardní aktivitu směrem ke škole, tuto aktivitu po konfliktu utlumil. 

K obavám kantorů mohlo dojít po jeho osobním vyjádření na poradě školy, kdy jim vysvětlil důvod ukončení 

pracovních schůzek.   
Ing. Kurečka 

se dotazuje k zastavené podpoře talentovaných žáků. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že s podporou žáků počítá v příštím školním roce. Činí kroky k tomu, aby se podařilo získat na tuto 
podporu prostředky z kraje. Dále uvádí, že se v současnosti podařilo získat prostředky na výstavbu hřiště 

gymnázia ve výši asi 3 mil. Kč. S paní ředitelkou chtěl původně konzultovat i pedagogické záležitosti, jako je 

počet dětí v první třídě apod. Jméno školy tvoří i malé detaily. 
P. Helma 

se dotazuje, zda je počet žáků 26 a 27 v první třídě běžný. 
Ing. Králová 

nechce na jednání tyto podrobnosti rozebírat. Žádá znovu o pozvání do rady města.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že paní ředitelka bude pozvána na březnové jednání.  

P. Houdek 
apeluje také na to, aby se konflikt řešil jinde.  

P. Šotnar 
navrhuje ukončení rozpravy a schůzku rady školy a města.  

 

Hlasování o návrhu ukončení rozpravy zastupitelů: 12 pro 
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 0 proti  

 0 zdrželo 

Rozprava byla ukončena. 
 

P. Helma 
vyzívá k hlasování o protinávrhu usnesení č. 1:  

 

12/12.1 ZM vyjadřuje: 
podporu současnému vedení školy. 
 
MVDr. Forejtek 

předkládá  protinávrh usnesení č. 2: 

 
12/12.1 ZM bere na vědomí: 

zprávu o ZŠ Židlochovice. 
 

Hlasování o protinávrhu usnesení č. 2: 10 pro 
 2 proti  

 1 zdrželo 

Protinávrh usnesení č. 2 byl schválen. 
 

O protinávrhu č. 1 nebylo hlasováno. 
 

19:42 odchází Antonín Houdek, přítomno je 12 členů ZM. 
 
K bodu 

12/13 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 12/13 

 

Diskuse: 
 

P. Šotnar 
seznamuje přítomné s provedenými kontrolami poskytování veřejné finanční podpory neziskovým 

organizacím městem a vyřizování petic a stížností. Jedna stížnost nebyla dosud vyřízena. KV neshledal 

závady a nedal návrh na opatření.  
Mgr. Kejřová 

doplňuje, že zmiňovaná stížnost byla postoupena Správnímu odboru JMK, který rozhodl, že náš úřad 
postupoval správně. 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávy KV ZM Židlochovice. 

 
K bodu 

12/14 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Soukalová 
se dotazuje k vývoji zbudování řízené křižovatky.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že letos plánuje Jihomoravský kraj opravu silnice na Nosislav. Z tohoto důvodu nám doporučuje 

s řešením křižovatky počkat.   

Ing. Koutná 
doplňuje, že v loňském roce provádělo Ředitelství silnic a dálnic na křižovatce měření. Výsledky by měly být 

zveřejněny na jaře. Po té bude zhodnoceno, jaká je průjezdnost ve srovnání s posledním měřením. 
P. Helma 

se dotazuje na termín opravy silnice na Nosislav.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že termín bude upřesněn podle plánu oprav dálnice D2, pravděpodobně na podzim.   
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P. Soukalová 

se dotazuje k opravě schodku u nového přechodu u nádraží.    

Ing. Vitula 
odpovídá, že oprava je plánována na jaro.  

P. Soukalová 
se dále dotazuje k nastavení veřejného osvětlení. Náměstí bývá osvětleno pravidelně, často se ale stává, že 

lokalita Žižkov nesvítí a je zapnuta později.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že je potřeba nahlásit konkrétní problém. Zapínání je regulováno čidlem, které nemusí správně 

fungovat.   
Mgr. Janča 

se dotazuje, jak dopadl výběr dodavatele stavby – přístavba ZŠ. 

Ing. Vitula 
vysvětluje složitou situaci. Výběrové řízení muselo být postoupeno k posouzení znalcem.  Na ministerstvu je 

dojednáno, že podíl města může být proinvestován až v příštím roce. Pokud půjde vše dobře, mohlo by se 
začít stavět v červenci letošního roku s ukončením v půli příštího roku.  

Ing. Králová 
se dotazuje, jak se pokročilo v zabezpečení zatáčky u školního hřiště.  

Mgr. Kejřová 

odpovídá, že zatáčka bude osazena šipkami.  
Ing. Vitula 

upřesňuje, že svodidla doporučena nebyla. 
P. Kotrcová 

se dotazuje, zda bude rozšířena kapacita školky. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že IROP vypsalo dotace, které by město chtělo k rozšíření školky využít. V současné době probíhá 

příprava žádosti o dotaci, při jejím schválení by se mohla v létě nová třída budovat.  
 

K bodu 

12/15 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje k rozpočtu akce „Pochod pravých čertů“, zda čerti vystupovali zdarma a jaký je závěr z akce. 

Bude se konat i příští rok?   
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano, čerti vystupovali zdarma. O možném konání v příštím roce se bude teprve jednat. 
P. Helma 

se dotazuje k uvedení politické strany Za zámecké Židlochovice na webu města pod záložkou spolků. 
Domnívá se, že tato organizace by tam figurovat neměla.   

JUDr. Čermáková 

vysvětluje rozdíl mezi politickou a volební stranou. Za zámecké Židlochovice jsou volební stranou, stejně jako 
by to mohl být i Orel nebo Sokol.  

Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že se jedná o registrovaný spolek. 

se domnívá, že se jedná o politickou záležitost a měl by být dán prostor i ostatním politickým stranám.   

Mgr. Šenkyřík 
souhlasí, zřízení záložky pro politické strany na webu města, projedná se všemi politickými stranami. 

P. Helma 
navrhuje, aby se spolek Za zámecké Židlochovice zvážil jeho umístění na webu města. 

Doc. Francán 
jako místopředseda sdružení konstatuje, že spolek vznikl z důvodu zvelebení prostoru u zámecké zdi a 

domnívá se, že na web města patří.  

 
K bodu 

12/16 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 20:05 hod. 
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Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

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

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

 

V Židlochovicích dne 29.2.2016 
 


