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Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 7. září 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 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Antonín Houdek, Vlastimil Helma, doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18.11 

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: 
 

31/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Víta Betáše a  Ing. Petra Mašu. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 

31/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 31 
 

31/1 Zahájení 

31/2 Rozprava občanů 
31/3 Zpráva o plnění usnesení 

31/4 Informace z RM 

31/5 Použití finančních prostředků získaných veřejnou sbírkou s názvem „Ukrajina Židlochovice“ 
31/6 Žádost o úvěr - Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) 

31/7 Poskytnutí půjčky na odkoupení lékařské praxe – RDG ambulance 
31/8 Darovaní protipovodňové ochrany 170 310 Svratka, Židlochovice 

31/9 Finanční výbor 

31/10 Rozprava občanů 
31/11 Rozprava zastupitelů 

31/12 Závěr 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

D/ Zápis z 30. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Chocholáčem a Mgr. Lenkou 
Brázdovou, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je schválený. Připomínky a 

dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
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K bodu 

31/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
P. Fenz 

se vyjadřuje k plánu vybudování zastavení křížové cesty. Domnívá se, že jakákoliv forma náboženství má být 
volbou jedince a obec by se v tomto směru neměla vůbec angažovat. Navrhuje pozornost města zaměřit spíše 

na rekonstrukci Švestkova domu. 
Dále se vyjadřuje ke zvyšování cen energií a těžkou finanční situaci seniorů. Navrhuje vybudování větrné 

elektrárny na vrcholu Výhonu, kde jsou pro ni velice příznivé podmínky. Také navrhuje možnost investice 

občanů do tohoto projektu s následnou výplatou dividend. Realizátorem by měla být obec.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že projekt křížové cesty vznikl na základě návrhu občanů. První zastavení realizuje město z dotace 
Jihomoravského kraje. S realizací ostatních zastavení se počítá v horizontu více let a s financováním ze sbírky 

občanů. Osobně se na tento projekt nedívá jen jako na náboženský, ale také jako na společenský a kulturní 

fenomén.  
 

V 18.11 se dostavil doc. Mgr. Petr Francán, přítomno je 12 členů ZM. 
 

Ing. Vitula 
doplňuje, že k rekonstrukci Švestkova domu je problémem jak vůbec objekt do budoucna využít. Překážkou 

jsou jak stavební dispozice, tak například nemožnost parkování. A to by bylo potřeba pro provoz volnočasových 

aktivit v objektu anebo např. provozu knihovny. Úvahy se ubírají s propojením i okolního prostoru.  
Mgr. Šenkyřík 

uvádí, že jako první k rekonstrukci byla vybrána Robertova vila. Za 2 mil. Kč byl vypracován projekt, avšak 
dotace z Norských fondů nakonec městu přiznána nebyla. Konstatuje, že takto rozsáhlé opravy a rekonstrukce 

nelze bez dotačních prostředků vůbec realizovat. 

Ing. Vitula 
se vyjadřuje k návrhu na větrnou elektrárnu. Konstatuje, že je zastáncem alternativních zdrojů, ale výstavbě 

větrníků na Výhoně nakloněn není. Utrpěl by tím vzhled krajiny. Také uvádí, že současná legislativa by ani 
neumožnila prodávat energii přímo občanům. Musela by se odvést do sítě, kde by si následně distributor cenu 

navýšil a občanům by ji zvýhodněně neprodal. Je třeba tedy vyčkat, jak se legislativa v této věci změní. 

P. Fenz 
uvádí, že větrníky by na horizontu vidět nebyly, neboť by byly zastíněny hájkem.  

 
K bodu 

31/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 31/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 7. 9. 2022. 
 

K bodu 
31/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z RM. 

 
K bodu  

31/5 Použití finančních prostředků získaných veřejnou sbírkou s názvem „Ukrajina 

Židlochovice“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 31/5 

 

Diskuse: 
 

Ing. Betáš 

navrhuje zaslat prostředky přímo na ukrajinskou ambasádu.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že sám takto Ukrajinu podporuje, avšak ambasáda je používá na nákup zbraní a to by mohlo 
občanům, kteří do sbírky přispěli, vadit. Převedení na právnickou osobu Člověk v tísni je tak pro využití sbírky 

vhodnější.  
 

Návrh usnesení: 

 
2022/31/5 ZM rozhodlo: 

poskytnout peněžitý dar – všechny finanční prostředky získané  veřejnou sbírkou s názvem 
„Ukrajina Židlochovice“ právnické osobě Člověk v tísni, o.p.s. na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu  

31/6 Žádost o úvěr - Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 31/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/31/6 ZM schvaluje: 

přidělení úvěru z MFRB ve výši do 200 000,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu  
31/7 Poskytnutí půjčky na odkoupení lékařské praxe – RDG ambulance 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 31/7 

 
Diskuse:  

 

Ing. Betáš 
se dotazuje, jaké je ručení této půjčky.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ručení sjednané není. Bude uzavřena smlouva a ta je právně vymahatelná.  

Ing. Maša 
se dotazuje, proč budou prostředky zaslány na účet MUDr. Dohnalové.  

Mgr. Šenkyřík 

vysvětluje, že paní doktorka Dohnalová je prodávající. Mezi MUDr. Dohnalovou a MUDr. Bačíkem bude 
uzavřena kupní smlouva, město uhradí rovnou paní doktorce část kupní ceny, čímž bude zajištěno, že půjčka 

bude využita na schválený účel.  
 

Návrh usnesení: 
 

2022/31/7 ZM rozhodlo: 
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poskytnout z rozpočtu roku 2023, do 31. 3. 2023, na zakoupení praxe radiologicko-diagnostické  

ambulance v objektu Polikliniky v Židlochovicích zápůjčku ve výši 1 mil. Kč MUDr. Ondreji 
Bačíkovi, bytem Bulharská 18, Znojmo 669 02, IČO 107 77 512, s ročním úrokem 3 % s tím, že 

MUDr. Ondrej Bačík zapůjčené finanční prostředky vrátí v pravidelných měsíčních splátkách do 
28. 2. 2033 se započetím splácení v měsíci srpnu 2023.  Půjčka bude poskytnuta formou 

převedení finančních prostředků přímo na účet MUDr. Taťány Dohnalové, bytem Čejkovická 3, 

Brno 628 00, IČO 75159449, a to na základě dokumentu, odpovídajícího tomuto usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu  
31/8 Darovaní protipovodňové ochrany 170 310 Svratka, Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 31/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2022/31/8 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar stavbu „170 310 Svratka, Židlochovice – PPO“, dle projektové dokumentace 

zpracované společností HYDROPROJEKT CZ (nyní Sweco Hydroprojekt a.s.), IČ: 26475081, která 
se sestává ze stavebních objektů: 

- SO 01 – Snížení nivelety silnice III/41619,  
- SO 02 – Doplnění ochranných hrází,  

- SO 03 – Ochranná hráz zeď,  

- SO 04 - Přeložka DOK (kabel) 
Stavba PPO se nachází pozemcích parc. č. 1944/61, 1944/60, 1944/62, 305/8, 1983/68, 

1983/69, 1983/71, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1989/7, 1989/8, 1989/10, 
1996/3, 1996/4, k. ú. Hrušovany u Brna, a parc. č. 560/5, 553/5, 615/2 a 615/3, k. ú. 

Židlochovice. 

Z důvodu právní jistoty smluvní strany konstatují, že i v případě existence PPO na jiných 
pozemcích než uvedených v čl. I odst. 2 této smlouvy, dochází k úplnému převodu PPO ve 

prospěch obdarovaného. Rozsah PPO je definován dokumentací skutečného provedení 
vypracovanou společností HYDROPROJEKT CZ (nyní Sweco Hydroprojekt a.s.), IČ: 26475081, 

ověřenou vodoprávním úřadem dne 9. 6. 2006, kterou je dárce povinen předat obdarovanému 

nejpozději při předání předmětu darování obdarovanému. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

 
K bodu 

31/9 Finanční výbor 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 31/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu FV ZM Židlochovice. 

 

K bodu 

31/10 Rozprava občanů 
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Diskuse:  

 
P. Fenz 

se dotazuje na situaci kolem výstavby Lidlu.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že slyšel fámu, že se kvůli nestabilnímu podloží stavba realizovat nebude. Vyvrací tuto informaci a 

uvádí, že pokračuje proces vynětí půdy z aktivní záplavové zóny. Lidl už má zpracovanou kompletní 
projektovou dokumentaci a podepsány všechny smlouvy.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje na harmonogram rekonstrukce chodníků ve městě. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že na ulici Komenské, po opravě chodníků, začne pravděpodobně příští týden oprava povrchu asfaltu 
vozovky. Současně se soutěží rekonstrukce chodníků na ulici Palackého a Masarykova, která by měla začít 

v říjnu.  
MUDr. Wendsche 

chválí město za údržbu zeleně, líbí se mu truhlíky na mostě a jiné. 
Ing. Vitula 

děkuje a dodává, že město mělo problém na jaře s personálním obsazením městské čety, kvůli příspěvku od 

úřadu práce, která na tyto lidi přispívá, v současnosti je už situace dobrá.  
Ing. Betáš 

se dotazuje na soukromý pozemek v rohu u Cezavy, co s ním bude.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že v územním plánu je v tomto místě plánováno jezírko. 

Ing. Maša 
se dotazuje na upravený prostor u řeky, zda je to oficiální pláž.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že historicky na tomto místě pláž byla. V současnosti vznikla úprava trochu z recese, neboť Povodí 

hráz příliš neudržuje a tento návrh Povodí asi před 8 lety akceptovalo. Od té doby se však nic nedělo, proto 
město přistoupilo k úpravě vlastními silami. Takto upravený prostor u řeky je pro lidi přirozený a přitahuje je. 

 

K bodu 

31/11 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

zve přítomné zastupitele na Svatováclavský koncert v neděli 25. 9. 2022. 
Děkuje za uplynulé 4 roky, oceňuje jednání a přístup zastupitelstva, které celou dobu fungovalo výborně 

napříč politickými stranami.  
 

31/12 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19.00 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé Ing. Vít Betáš  ........................................................  

 
 

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

V Židlochovicích dne 16. 9. 2022 

 


