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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 30. března 2016 v 18:15 

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

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:15 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Petr Chocholáč, PhDr. Stanislav Rubáš, Ing. Vladimír Hlaváč, Ing. Jan Vitula 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:15 hodin místostarosta Mgr. Tomáš Šenkyřík 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: 

 
13/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a MVDr. Pavla Forejtka. 

 
Hlasování: 11 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
13/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 13 
 

13/1 Zahájení 

13/2 Rozprava občanů 
13/3 Zpráva o plnění usnesení 

13/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
13/5 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu r. 2016 

13/6 Koncepce rodinné politiky pro město Židlochovice 2016 - 2021 

13/7 Prodej pozemku na Palackého ulici 
13/8 Žádost o odkoupení parcely PK 4438/99 směrem na Nosislav 

13/9 Rozprava občanů 
13/10 Rozprava zastupitelů 

13/11 Závěr 
 

Hlasování: 11 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 12. 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. 
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K bodu 

13/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 
13/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 13/3 

 

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 s termínem plnění k 30. 3. 2016. 
 

K bodu 
13/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

13/5 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu  r. 2016 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 13/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
13/5.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu  r. 2016. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

13/6 Koncepce rodinné politiky pro město Židlochovice 2016 - 2021 
Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 13/6 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
navrhuje vytvoření odhadu počtu narozených dětí na léta 2016 – 2021. 

 
Návrh usnesení: 

 

13/6.1 ZM schvaluje: 
Koncepci rodinné politiky pro město Židlochovice na léta 2016 – 2021. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

13/7 Prodej pozemku na Palackého ulici 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 13/7 

 

Diskuse:  

 
P. Helma 

oceňuje dohodu města s paní Šťastnou o prodeji pozemku. 
 

Návrh usnesení: 
 

13/7.1 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku p. č. 1324/1 zapsaný na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice, konkrétně na 
oddělujícím geometrickém plánu  č. 1732-2083/2015 je  pozemek označen pod parcelním 

číslem KN 1324/7, o výměře 85 m2 v k. ú. Židlochovice,  xxxxxxxx za stanovenou kupní cenu 
1.000,- Kč/m2. 

 

Předmětný pozemek se nachází v horní části ulice Palackého přímo před domem žadatelky. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
13/8 Žádost o odkoupení parcely PK 4438/99 směrem na Nosislav 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 13/8 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje, zda prodej pozemku nenaruší záměr propojení komunikace (na konci ulice) s hlavní silnicí. 

Ing. Koutná 
odpovídá, že nikoliv. 

Ing. Maša 
se dotazuje, jaký má  firma s pozemkem záměr.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že se pravděpodobně jedná pouze o zcelení pozemků firmy.  

MUDr. Wendsche 

se dotazuje na cenu pozemku, zdá se mu ve srovnání s prodejem pozemku na Palackého ulici nízká. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že se jedná o jiný druh pozemku. 
Ing. Koutná 

doplňuje, že cena je obvyklá, vyšší cena na Palackého ulici je i proto, že pozemek byl řadu let užíván 

neoprávněně.  
 

Návrh usnesení: 
 

13/8.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemek p. č. PK 4438/99 o výměře 30 m2 v k. ú. Židlochovice,  firmě CROSS-SPEED, 

s.r.o., IČO: 674 87 748, se sídlem 671 77 Branišovice 179 za kupní cenu 100,- Kč/m2.  

 
Jedná se o pozemek vedle hlavní silnice směrem na Nosislav. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

13/9 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
P. Soukalová 

se dotazuje k řešení schodku přechodu pro chodce u autobusového nádraží. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že nakonec převládl názor schodek nerušit. Hlavním z argumentů je to, že schodek zabraňuje 

parkování vozidel, což je pro chodce bezpečnější. 
 

K bodu 

13/10 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 

 
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje na propad přípojek na ul. Legionářské.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že tyto informace nemá. Uvádí, že ve špatném stavu je celý povrch ulice. Letos město plánuje 

provizorní opravu její spodní části. 
Mgr. Šenkyřík 

konstatuje, že možný propad odbor investic prověří.  
P. Helma 

apeluje na opravu a odvodnění ulice Komenského od prodejny Flobra po dům Gergelových.  Při deštích jsou 

tam veliké kaluže. 
Ing. Koutná 

odpovídá, že se v současnosti zpracovává studie opravy celé ulice. Konstatuje, že jednoduchá oprava 
problém nevyřeší, ten vyřeší až celková rekonstrukce.  

P. Helma 

je pro rychlejší provizorní řešení, generální oprava v nejbližší době nebude.  
Mgr. Šenkyřík 

souhlasí s tím, že stav je neutěšený. 
P. Šotnar 

děkuje městu za spolupráci na výstavě vín, která se vydařila.  

Mgr. Šenkyřík 
zve na závěr přítomné na mši za město 24. 4. 2016. 

 
K bodu 

13/11 Závěr 

Zasedání ukončeno v 18:45 hod. 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

Místostarosta Mgr. Tomáš Šenkyřík  ........................................................  
 

 

Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 

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

 

V Židlochovicích dne  


