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Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 11. května 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 18:00 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Vlastimil Helma, MVDr. Pavel Forejtek 
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: 

 
14/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Ing. Petra Svobodu. 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
14/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 14 
 

14/1 Zahájení 

14/2 Rozprava občanů 
14/3 Zpráva o plnění usnesení 

14/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
14/5 Prodej bytové jednotky 358/8, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 

14/6 Odkoupení komunikace, dešťové kanalizace, VO  a pozemků  na ulici Sportovní a Svratecká 

14/7 Přijetí daru, pozemky v k. ú. Židlochovice, Eva a Rudolf Drobílkovi 
14/8 Rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2016 

14/9 Účetní   závěrka města Židlochovice za rok 2015 
14/10 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2015 a auditorská zpráva 

14/11 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2016 
14/12 Odkoupení pozemku p. č. 2720 v k. ú. Židlochovice, Jan Kosina, Alšova 586, Židlochovice  

14/13 Kontrolní výbor 

14/14 Rozprava občanů 
14/15 Rozprava zastupitelů 

14/16 Závěr 
 

Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 13. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a MVDr. Pavlem Forejtkem, 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 

14/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Hlaváčková  

se obrací na zastupitele s žádostí o řešení parkování na ulici Nerudova. Pro množství aut zde obyvatelé ulice 
nemohou zaparkovat, uvítala by vyhrazení parkovacích míst pro obyvatele ulice nebo návrh jiného řešení. 

V ulici parkují i automobily obyvatel z ulice Smetanovy, kde se momentálně neparkuje.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že obecné pravidlo je v Židlochovicích vyhrazené stání nezřizovat. Navrhuje problém postoupit 

technické komisi, která by návrh řešení předložila radě města.  
 

K bodu 

14/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/3 

 
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 11. 5. 2016. 

 
K bodu 

14/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  

 
P. Houdek 

se dotazuje na budoucnost koupaliště. 
Ing. Vitula 

popisuje situaci. Po převzetí areálu městem zde probíhají úklidové práce. Město najalo jako správce areálu 

pan Halušku a brigádníky, kteří areál uklízejí. Město má v plánu tuto sezónu koupaliště provozovat, na 
podzim pak proběhne vyhodnocení provozu a rozhodne se, jak pokračovat.  

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 

14/5 Prodej bytové jednotky 358/8, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

14/5.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 358/8 v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, 

postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 11 537/68241,  spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 20 ve výši 11 537/68241, zapsané na LV č. 2175 v KN pro obec a k. ú. 
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Židlochovice paní  xxxxxxxxxxx za cenu 1.556.000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 

v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto rozhodnutí  je platné do 31. 8. 

2016. 
 

14/5.2 ZM rozhodlo: 
o uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 358/8 v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám. 

v Židlochovicích, postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. 

Židlochovice, na příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu č. p. 358 a 
pozemku p. č. 20, vše v k. ú. Židlochovice, mezi městem Židlochovice a peněžním ústavem 

poskytujícím úvěr, a to v souvislosti s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění úvěru 
poskytnutého bankou na zaplacení kupní ceny. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

14/6 Odkoupení komunikace, dešťové kanalizace, VO  a pozemků  na ulici Sportovní a 

Svratecká 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

14/6.1 ZM rozhodlo: 
zrušit usnesení ZM č. 4/10.1. ze dne 21. 1. 2015.  

 

14/6.2 ZM rozhodlo: 
koupit  od firmy FP real s.r.o. se sídlem  Šlapanice, Čechova 305/1, PSČ 664 51, IČO 269 

39 134: 
1. Pozemky  p. č. 548/56 o výměře  3643 m2 a 548/70 o výměře 22 m2, zapsané na listu 

vlastnictví  č. 2159 pro obec a k. ú. Židlochovice 

2.  Stavbu „Židlochovice, lokalita rodinných domů U Avionu – komunikace“ stavební objekt 
41 Zpevněné plochy – komunikace a chodníky  na pozemcích 560/1, 548/56, 548/69, 

548/70 a 554 v k. ú. Židlochovice dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby  č. j. 
OD/17322/2011-3 SO ze dne 9. 1. 2012, vydaném MěÚ Židlochovice. 

Stavbu „Židlochovice, lokalita RD u Avionu“ stavební objekt 50 Kanalizace dešťová na 

pozemcích p. č. 548/56, 548/64, 548/12, 554 a 552/1 v k. ú. Židlochovice dle  
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č. j. OZP/7325/2008 ze dne 3. 7. 2008 

vydaném MěÚ Židlochovice. 
Stavbu „Židlochovice, sídliště U Avionu, rozvody veřejného osvětlení"  na pozemcích p. č. 

548/56, 548/69, 548/70,  554  v k. ú. Židlochovice dle kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby č. j. OUPSU/14443/2012 ze dne 20. 12. 2012 vydaném MěÚ 

Židlochovice. 

 
vše za dohodnutou cenu 10 000,- Kč. Veškeré náklady na převod staveb a pozemků ponese 

město Židlochovice.   
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
14/7 Přijetí daru, pozemky v k. ú. Židlochovice, Eva a Rudolf Drobílkovi 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/7 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 
14/7.1 ZM rozhodlo: 

přijmout do svého vlastnictví od xxxxxxxxxxxx  jako dar pozemky zapsané ve zjednodušené 

evidenci v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 652, dle  PK p. č. 2724,  
2725,  2729/1,  2729/3,  2731/1,  2731/4,  2731/5,  4438/72. 

 
14/7.2 ZM rozhodlo: 

přijmout do svého vlastnictví od xxxxxxxxx jako dar podíl ½ pozemků zapsaných ve 

zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 650, dle PK 
p. č. 2731/2, PK 2731/3. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

14/8 Rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2016 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

14/8.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 5  rozpočtu  r. 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
14/9 Účetní   závěrka města Židlochovice za rok 2015 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/9 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

za KV konstatuje, že výbor doporučuje body účetní závěrky a závěrečného účtu ke schválení. 

 
Návrh usnesení: 

 
14/9.1 ZM schvaluje: 

účetní závěrku  sestavenou ke dni   31. 12. 2015. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

14/10 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2015 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 14/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

14/10.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2015, a to bez výhrad a  schvaluje auditorskou zprávu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 proti  

 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/11 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2016 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/11 

 

Diskuse:  
 

Ing. Br. Svoboda  
poukazuje na krátkou dobu, po kterou bylo možno žádosti podávat, a to 14 dní. 

Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že vše bylo v souladu se zákonem a souhlasí s tím, že doba byla zkrácena. Prodloužení doby by 
pro organizace znamenalo i prodloužení doby, než se k finančním prostředkům dostanou. Organizace mohly 

žádosti psát již měsíc před lhůtou, ta byla 14 dnů pro vlastní podání žádosti. Organizace byly městem také 
telefonicky kontaktovány. 

 

Návrh usnesení: 
 

14/11.1 ZM schvaluje: 
rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 

2016 dle přílohy.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

K bodu 
14/12 Odkoupení pozemku p. č. 2720 v k. ú. Židlochovice, Jan Kosina, Alšova 586, 

Židlochovice  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/12 

 

Diskuse:  
 

PhDr. Rubáš 
se dotazuje na rozdílnost situace – jeden majitel pozemek městu daruje a druhý ho prodává. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že dary i prodeje jsou obvyklé. Dary pozemků na Výhoně jsou častější, a to z důvodu, že se o ně 
majitele nechtějí starat, jiní pozemek prodávají.  

 
Návrh usnesení: 

 

14/12.1 ZM rozhodlo: 
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odkoupit od xxxxxx  pozemek dle PK p. č. 2720, zapsaný ve zjednodušené evidenci v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 866, a to za kupní cenu 200.000,- Kč, 

splatnou do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
14/13 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 14/13 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

konstatuje, že KV provedl kontrolu příspěvkových organizací, a to MŠ a ZŠ. Seznamuje s výsledky kontrol. 

Návrh na opatření není podán. 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 

 

K bodu 

14/14 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Strapina 

seznamuje zastupitele s tím, že se po novém zaměření vodojemu na Výhoně zjistilo, že část vodojemu je na 
jeho pozemku. Očekával, že se mu někdo ozve a bude situaci řešit.  

Ing. Vitula 
navrhuje, že situaci projedná se svazkem VaK a Vodárenskou, a.s.  

P. Šotnar 

se dotazuje na záměr města s pozemky na Výhoně v souvislosti s nabídkami na odkup zemědělských 
pozemků, které mají někteří občané ve svých schránkách.  

Ing. Vitula  
odpovídá, že je to aktivita nově vzniklých soukromých společností, které mají zájem o odkup standardních 

zemědělských pozemků. Tím podle něj pozemky na Výhoně nejsou. Město s nimi žádný konkrétní záměr 
nemá, uvádí možné budoucí záměry, jako je pěstování meruněk a založení sociálního podniku pro jejich 

zpracování nebo zalesnění pozemků.  

P. Šotnar 
dále upozorňuje na neutěšenou situaci židlochovických doktorů. Na poliklinice jsou špatně organizovaní, 

pacienti tráví v čekárnách dlouhou dobu. O situaci mluvil s MUDr. Sutorým, který se rozšíření ordinačních 
hodin nebrání, ale ordinaci sdílí ještě s MUDr. Šínem a prostor pro rozšíření ordinačních hodin tudíž nemá.  

Dále poukazuje na absenci veřejného WC a uzamykání toalet na poliklinice.  

Ing. Vitula 
souhlasí, že středisko už neodpovídá dnešní době. S majitelkami polikliniky o přístupu na WC jednal, bohužel 

neúspěšně. Připomíná dostupnost WC na infocentru. S MUDr. Sutorým se sejde a pokusí se nalézt vhodné 
řešení.   

P. Houdek 
upozorňuje na propad vozovky ve spodní části ulice Stejcův sbor. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že propad nechá prověřit.  
P. Soukalová 

upozorňuje na propadený chodník na ul. Alšova. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že i tento propad nechá prověřit. 

PhDr. Rubáš 
navrhuje týdenní svoz bio odpadu v sezóně, kdy se seče tráva.  
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Ing. Vitula 

odpovídá, že frekvenci svozů projedná na poradě svozové firmy. Dále seznamuje zastupitele s přiznáním 

další dotace na pořízení popelnic.  
Ing. P. Svoboda 

zve přítomné na oslavu 40. výročí založení stanice profesionálních hasičů a 105. výročí založení SDH 
Židlochovice dne 21.5.2016. 

Ing. Vitula 

děkuje a gratuluje hasičům k získání další dotace na přestavbu hasičky.   
 

K bodu 

14/15 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

14/16 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18:55 hod. 

 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 

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

 

V Židlochovicích dne  
 


