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Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 25. května 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 13 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, JUDr. Ivo Remunda 

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: 
 

29/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu doc. Mgr. Petra Francána a Ing. Petra Svobodu. 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 

29/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 29 

 
29/1 Zahájení 

29/2 Rozprava občanů 

29/3 Zpráva o plnění usnesení 
29/4 Informace z RM 

29/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice o zřízení obecní policie 
29/6 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice o nočním klidu 

29/7 Rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací na Obnovy fasád domů 
v Židlochovicích v roce 2022 

29/8 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2021 

29/9 Úvěr z MFRB 
29/10 Založení městské společnosti s ručením omezeným 

29/11 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 na ulici Brněnská 
29/12 Vyhlášení nového termínu pro podání žádostí z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích 

29/13 Směna pozemků v k. ú. Vojkovice a Židlochovice 
29/14 Směna pozemků v k. ú. Vojkovice a Židlochovice 

29/15 Opětovné vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a 
pozemku parc. č. 24 

29/16 Změna územního plánu Židlochovice č. VII 
29/17 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 

nebo veřejnosti přístupné akci   

29/18 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    
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29/19 Vytvoření Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE   

29/20 Rozprava občanů 
29/21 Rozprava zastupitelů 

29/22 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

D/ Zápis z 28. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Oldřichem Kahounem a Ing. Petrem Svobodou, 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 

29/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 
se znovu vrací k pozemkovým úpravám, na které čeká už 30 let. Stěžuje si na nečinnost Pozemkového úřadu 

a apeluje na město, aby podalo stížnost jak na Pozemkový úřad, tak i na Ministerstvo zemědělství. Sám podal 
písemnou stížnost na obě instituce. 

Ing. Vitula 

konstatuje,  že pozemkové úpravy byly zahájeny, ale proces komplikuje to, že v lokalitě Výhon jsou jako stavby 
zapsány i např. rozpadlé chaty a chatky, které tyto úpravy komplikují. Úřad s těmito pozemky totiž nemůže 

nakládat, i když tam tyto stavby de facto nejsou. Město tedy v současnosti jedná o změně územního plánu, 
který by tento problém narovnal a pozemkový úřad mohl začít konat. Stížnost na ministerstvo může město 

poslat. 

 
K bodu 

29/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 25. 5. 2022. 

 

K bodu 
29/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z RM. 

 
K bodu 

29/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice o zřízení obecní policie 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2022/29/5 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice o zřízení obecní policie. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
29/6 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice o nočním klidu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/29/6 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice o nočním klidu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
29/7 Rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací na Obnovy fasád 

domů v Židlochovicích v roce 2022 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2022/29/7 ZM schvaluje: 

žádosti o finanční příspěvek z Programu pro poskytování dotací na Obnovy fasád domů 
v Židlochovicích v roce 2022. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

29/8 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2021 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
rozpočtová opatření rozpočtu  r. 2021. 

 
K bodu 

29/9 Úvěr z MFRB 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
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2022/29/9 ZM rozhodla: 
přidělit úvěr z MFRB  žadateli dle přílohy. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

29/10 Založení městské společnosti s ručením omezeným 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/10 

 

Diskuse:  
 

V. Helma 
se dotazuje, jak se posunula připravenost města pro vznik městské polikliniky? 

Ing. Vitula 
odpovídá. Připravují se právní kroky pro vznik společnosti, její založení je předmětem dnešního schvalování. 

Dále připomíná, že na březnovém zasedání zastupitelstva města byly rozebírány výhodnosti jednotlivých 

variant řešení, od rekonstrukce stávající polikliniky,  výstavby developerem, až po výstavbu městskou 
společností. Stavební příprava se zatím nijak neposunula, ale byly vytipovány dva možné dotační tituly, ze 

kterých by se mohla stavba financovat. Jeden dotační titul je z Ministerstva průmyslu a obchodu na regeneraci 
brownfieldů, druhý je z Ministerstva životního prostředí ze SFŽP na výstavbu mimořádně úsporných budov. 

Příjemce dotace může být jak město, tak městská společnost. Každý dotační titul má samozřejmě svoje 

specifické požadavky, uvidí se, co bude město, potažmo městská společnost, schopno splnit. Dále uvádí, že 
rozpočet je odhadován kolem 200 mil. Kč + cca 10% při energeticky úsporné budově.  Na závěr vyzývá 

zastupitele k účasti v dozorčí radě společnosti. 
 

Návrhy usnesení: 
 

2022/29/10.1 ZM zakládá: 

společnost s ručením omezeným s názvem Jan Dezort, s. r. o. za účelem výstavby a provozu 
budovy sloužící jako poliklinika. 

 
2022/29/10.2 ZM schvaluje: 

Zakladatelskou listinu společnosti Jan Dezort, s. r. o. 

  
2022/29/10.3 ZM vkládá: 

do společnosti Jan Dezort, s. r. o. základní kapitál: 
- nepeněžitý vklad - pozemky p. č. 908/3, 908/4, 908/5 a 908/6 zapsané v katastru 

nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice na listu vlastnictví č. 1, 

- peněžitý vklad ve výši 50.000,- Kč. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
29/11 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 na ulici Brněnská 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/29/11.1 ZM rozhodlo: 
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zrušit usnesení 2021/25/5. 
 

2022/29/11.2 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku  par. č. 983/1 o výměře 4 m2 dle geometrického plánu č. 2091-45/2022 je 

pozemek označen písmenem parc. č. 983/3, je ve vlastnictví města Židlochovice, je zapsán na LV 
č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice, Karolíně Havlenové, trvalým pobytem Žerotínovo nábřeží 729, 

667 01 Židlochovice a Ing. Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2, tzn. celková cena 2 000,- Kč. 
Záměrem je zřízení oplocení soukromého pozemku. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
29/12 Vyhlášení nového termínu pro podání žádostí z Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/12 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2022/29/12 ZM schvaluje: 
vyhlášení dalšího termínu pro podání žádostí o dotaci z Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích, a to od 1. 7. do 31. 7. 2022. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 1 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
29/13 Směna pozemků v k. ú. Vojkovice a Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/13 

 
Diskuse:  

 
Ing. Maša 

se dotazuje, kolik pozemků je již ve vlastnictví města a kolik jich zbývá pro realizaci povodňového parku. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že po převodu pozemků schvalovaných na dnešním zastupitelstvu budou již všechny ve vlastnictví 

města. Tím bude také splněna dotační podmínka vlastnictví pozemků.  
Ing. Betáš 

se dotazuje, kolik % budou tvořit vodní plochy. 
Ing. Vitula 

odhaduje, že kolem 10 – 15%, vodní plocha bude slepým ramenem Svratky. Dále popisuje jednotlivé 

parametry projektu.  
Ing. Betáš 

se dále dotazuje, zda okolní pole budou zemědělsky užívané? 
Ing. Vitula  

odpovídá, že ne, bude to lesopark. 
Ing. Betáš 

vidí riziko stojaté vody, že rameno nebude průtočné. Mohlo by být líhništěm komárů. 

Ing. Vitula 
upřesňuje, že i když rameno nebude tokem, bude na obou koncích s řekou propojené. Konstatuje, že komáři 

se líhnou spíše v loužích a domácích nádržích na vodu, nikoliv v takovýchto typech vod. Jako příklad uvádí i 
dřívější obavy z jejich líhně v mokřadu na Líchách, které se nepotvrdily.  
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Návrh usnesení: 

 
2022/29/13 ZM rozhodlo: 

směnit část pozemku parc. č. 2374 dle GP č. 1275-6/2022, konkrétně označenou jako parc. č. 
2374/1 o výměře 1838 m2, která je zapsána na LV č. 907 pro obec a k. ú. Vojkovice u Židlochovic  

za pozemek parc. č. 1163/10 o výměře 296 m2 v k. ú. Židlochovice, který je zapsán na LV č. 2440 

pro obec a k. ú. Židlochovice. Záměrem je získání pozemku pro zbudování tzv. „Povodňového 
parku“. Směna bude bez doplatku. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

29/14 Směna pozemků v k. ú. Vojkovice a Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2022/29/14 ZM rozhodlo: 
směnit pozemky: 

 

a) parc. č. 1199/2 o výměře 134 m2 , který je ve vlastnictví města Židlochovice, je zapsán na 
LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice za pozemek parc. č. 2413 v k. ú. Vojkovice u 

Židlochovic, který je zapsán na LV č. 1205, má výměru 164 m2 a je ve vlastnictví 
společnosti Cezava a.s. Blučina, se sídlem Cezavy 627, 664 56 Blučina, IČ: 634 71 396. 

Záměrem je zajištění přístupu na pozemek parc. č. 2374, který vlastní město Židlochovice. 
 

b) parc. č. 2413 o výměře 164 m2 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic (v současnosti vlastní Cezava 

a.s. Blučina) + část pozemku parc. č. 2374 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic dle GP č. 1275-
6/2022, konkrétně označená parc. č. 2374/2 o výměře 122 m2, které budou a jsou ve 

vlastnictví města Židlochovice, zapsány na LV č. 907 pro obec a k. ú. Vojkovice u 
Židlochovic, za pozemek parc. č. 1163/8 o výměře 286 m2 v k. ú. Židlochovice. Záměrem 

je získání pozemku pro zbudování tzv. „Povodňového parku“. 

 
Směna bude bez doplatku. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

29/15 Opětovné vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. 
p. 347 a pozemku parc. č. 24 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/15 

 

Diskuse:  

 
P. Helma 

konstatuje, že není zastáncem „vyjídání rezerv“, bude tedy hlasovat pro zrušení minulého usnesení a proti 
vyhlášení nového záměru. 

 

Návrhy usnesení: 
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2022/29/15.1 ZM ruší: 

usnesení č. 2022/27a/4 ze dne 30. 3. 2022. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

2022/29/15.2 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 12.000.000,- Kč. 
 

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 návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 1 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
29/16 Změna územního plánu Židlochovice č. VII 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/16 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 

se dotazuje k práci odboru územnímu plánování. Pracovně s nimi jedná k územnímu plánu Bratčic a celý proces 
se neúměrně protahuje. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že agenda územního plánu se hodně změnila, mají povinnost se vyjadřovat ke „každému plotu“.  

Z tohoto důvodu byl tento odbor o dva pracovníky posílen. Situaci k ÚP Bratčic nechá prověřit. 

 
Návrh usnesení: 

 
2022/29/16 ZM rozhodlo: 

 
A) o pořízení změny č. VII ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona. 

 

B) že obsahem změny č. VII ÚP Židlochovice bude: 
1) zajištění podmínek pro realizaci územního systému ekologické stability (ÚSES) 

vyplývajícího z ÚP Židlochovice a  protipovodňových opatření  vyplývajících ze 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, tj. prověření těchto dvou systémů 

v ÚP Židlochovice a případné zajištění jejich realizace vymezením veřejně 

prospěšných staveb či veřejně prospěšných opatření 
2) vytvoření územních podmínek pro možnost umístění kavárny v předzámeckém 

parku 
3) přípustnost zelených střech (tj. střech s půdou a vegetací) o jakémkoliv sklonu 

střešních rovin na celém území města 
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4) rozšíření ploch smíšených obytných na pozemku p. č. 1018/1 

5) změna regulace ploch východně od Starého Hřbitova a kostela a ploch pro bydlení 
v rodinných domech na plochy smíšené obytné (tj. pozemky od veřejného 

prostranství p. č.1633/1 až po hranici p. č. 44/3 s p. č. 46) 
 

C) že změna č. VII ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

29/17 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně 
přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci   

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/17 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/29/17 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném 
místě nebo veřejnosti přístupné akci. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

29/18 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/18 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2022/29/18 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
29/19 Vytvoření Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE   

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 29/19 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/29/19.1 ZM schvaluje: 

1. Vstup města Židlochovice jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí KTS 
EKOLOGIE, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO dosud nepřiděleno, 
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zakládaného za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů 

oběhového hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití dotací. 
Město Židlochovice se stane členem Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem 

Zakládací smlouvy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, jejíž přílohou jsou Stanovy 
Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE a splacením vstupního členského příspěvku 

50.000,- Kč, na který bude započítána úhrada za převod podílu města Židlochovice ve 

společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE. 
2. Znění Smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE (Zakládací smlouva) 

a Stanov Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, upravujících poměry v Dobrovolném 
svazku obcí KTS EKOLOGIE. 

3. Vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE ve výši 50.000,- 

Kč. 
4. Převod podílu města Židlochovice ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní 14, 

664 84 Zastávka, IČO 283 10 942, na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS 
EKOLOGIE za cenu odpovídající peněžitému vkladu vloženému do společnosti KTS 

EKOLOGIE s.r.o. s tím, že na pohledávku města Židlochovice ve výši 50.000,- Kč za převod 
podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. bude započten závazek města Židlochovice 

uhradit vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE. 

 
2022/29/19.2 ZM pověřuje: 

1. Ing. Jana Vitulu k tomu, aby učinil za město Židlochovice jako člena Dobrovolného svazku 
obcí KTS EKOLOGIE veškeré související úkony, zejména podpis Zakládací smlouvy 

Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE a zastupováním města Židlochovice na členské 

schůzi Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného 
svazku obcí KTS EKOLOGIE. 

2. Ing. Jana Vitulu k tomu, aby učinil za město Židlochovice jako společníka společnosti KTS 
EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní 14, 664 84 Zastávka, IČO 283 10 942, veškeré úkony, 

zejména podpis Smlouvy o převodu podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. města 
Židlochovice na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE.  

 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 

29/20 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 

se dotazuje na uzavřenou smlouvu na nájem pozemku s Římskokatolickou farností. Podle parcelního čísla se 
jedná o pozemek v k.ú Vojkovice. Zajímá ho, k čemu má pozemek sloužit. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že pozemek se nachází v lokalitě Líchy a jeho využití je v rozšíření lesoparku, k realizaci  přírodě 

blízkým opatřením. V území se plánuje vytěžení zeminy, která se bude následně na předmětném pozemku 

formovat do valu. Ten odcloní komunikaci, která jednou vznikne za koupalištěm v souvislosti s nájezdem na 
obchvat Blučiny. Domnívá se, že tato komunikace bude v budoucnu dost vytížená a s předstihem se tedy 

vytvoří její odclonění a ozelenění.  
P. Fenz 

se dále vyjadřuje k území kolem kostela. Zajímá ho, kdo je majitelem soch a také popisuje původní záměr 
realizace náměstí pod kostelem, který navrhuje v budoucnu zrealizovat. Navrhuje jednání s farností 

k pozemkům v tomto území. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že sochy jsou ve vlastnictví města. Dále uvádí, že všechny sochy byly z dotačních prostředků 

zrestaurovány. 
P. Šedivá  

se dotazuje na řešení parkování po výstavbě polikliniky na letním kině. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že parkování má být řešeno polozapuštěným parkovištěm v rámci areálu polikliniky.  
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K bodu 

29/21 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 

 
Ing. Vitula 

popisuje vývoj situace kolem výstavby Lidlu, shrnuje historii vyjednávání. Město uzavřelo smlouvy s firmou 
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., která pro Lidl zajišťuje přípravu pozemků. Jejich obsahem byly mimo jiné 

podmínky výstavby lávky přes Svratku a tunelu pro pěší pod silnicí. Za nesplnění těchto podmínek byly 
dohodnuty penalizace 8 mil. Kč za lávku a 2,5 mil. Kč za tunel, tyto sumy vycházely z odhadu nákladů na jejich 

realizaci. Postupně se s navyšováním cen stavebních materiálů a prací dohodlo navýšení smluvních pokut, a 

to až na 25 mil. Kč za všechny nezrealizované městem požadované úpravy. V souvislosti s dalším zdražováním 
stavebních prací a materiálů a těžko odhadnutelnou situací na stavebním trhu však město pojalo obavu o 

realizaci těchto požadavků a navrhlo navýšení celkové pokuty na 30 mil. Kč. Začala další jednání, Lidl si nechal 
zpracovat nové kalkulace nákladů. Nový odhad výstavby lávky však dosáhl 70 mil. Kč, tunelu 10,5 mil. Kč. 

Z tohoto důvodu navrhl Lidl zjednodušení konstrukce lávky a další úpravy smluvních pokut. Město současně 

hledalo řešení realizace návrhu tunelu, možností je čerpat dotaci na budování cyklostezky. Dotazuje se na 
názor zastupitelů, zda s navrhovaným postupem souhlasí a zda souhlasí s přeceněním pokut na 22 mil. Kč za 

nerealizaci lávky a zbytek z celkové sumy 30 mil. Kč na ostatní úpravy. Tunel pod silnicí by pak mohlo město 
vybudovat z dotace, v případě jejího nepřiznání by zatím stavěn nebyl. Finální návrh nové smlouvy by byl 

zastupitelům předložen na dalším, pravděpodobně mimořádném, jednání ZM. 
P. Helma 

souhlasí, že lávka je to nejpodstatnější, podchody a průchody se dají dodělat potom, ale lávka by se už 

nepostavila nikdy. 
Ing. Vitula 

děkuje a souhlasí s tím, že lávka je klíčová. 
Dále informuje o dostavbě hasičky. HZS JMK chybí asi 2,5 mil. Kč na projektovou dokumentaci dostavby 

hasičské zbrojnice. Nedaří se jim získat potřebné zdroje. 1 mil. Kč mají přislíbený z kraje, s žádostí o další 

milion se obrátili na město.  Návrh bude předložen na červnovém jednání ZM, informuje zastupitele 
s předstihem. Doplňuje, že finance na projektovou dokumentaci by byly potřeba až v příštím roce.  

Dále žádá zastupitele o mimořádné jednání ZM, kde by se schválil prodej domu Coufalíkovo 347.   
Ing. Maša 

se dotazuje, zda se dům u hasičky bourá s ohledem na zmíněnou dostavbu? 

Ing. Vitula 
odpovídá, že je to jeden z důvodů, ale je to i to, že není v dobrém technickém stavu a stává se sídlem 

bezdomovců. Doplňuje, že demolici provádí hasiči v rámci svého cvičení.   
Ing. Betáš 

se dotazuje na budoucnost domku pod sanicí, který město odkoupilo. Je ve velmi špatném stavu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že v současnosti jsou vedena jednání se skauty, kteří mají o domek zájem na svoji klubovnu. Ti by 

realizovali jeho rekonstrukci, shání dotační zdroje. Možná je i spolupráce s mateřskou školkou, která by ho 
mohla využívat dopoledne a skauti pak odpoledne.  

Ing. Betáš 
se dále dotazuje na jeho příspěvky v mapě závad, kam zaznačil ruiny na Výhoně s žádostí o jejich řešení. 

Odpovědí mu bylo, že vlastníci jsou soukromé osoby a městu nepřísluší tyto závady řešit. Domnívá se, že státní 

správa by majitele mohla donutit k řešení. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že tak to bohužel není. Státní správa nemá prostředky, jak majitele k napravení stavu donutit.  
 

K bodu 

29/22 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:45 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
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Ověřovatelé doc. Mgr. Petr Francán  ........................................................  

 
 

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

 
V Židlochovicích dne 3. 6. 2022 

 


