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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 23. listopadu 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: doc. Mgr. Petr Francán, Ing. Bronislav Svoboda 

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 JUDr. Ludmila Čermáková. 
 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha Kahouna, Libora Kafku. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2/0.2 ZM schvaluje: 

program zasedání ZM č. 2 

 
2/1 Zahájení 

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

2/4 Informace z RM 

2/5 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na období 2022 – 2026 
2/6 Volba členů výborů ZM 

2/7 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. – posunutí části splátky 
2/8 Návrh na pořízení zrušení regulačního plánu RP4 – nároží Žerotínova nábřeží a část Strejcova sboru 

2/9 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem 
2/10 Rozprava občanů 

2/11 Rozprava zastupitelů 

2/12 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 1. zasedání ZM byl řádně ověřen, 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 

2/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 

p. Fenz 
dotazuje se na křížovou cestu, kdo je iniciátor akce, kdo je investor, čí jsou pozemky, na kterých mají být 

vybudována jednotlivá zastavení. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že nápad vznikl při instalaci kříže na trojmezí obcí Nosislav, Blučina a Židlochovice, město je 
spoluautorem, pozemky jsou z 90 % ve vlastnictví města, první zastavení bylo pořízeno z dotace, u realizace 

dalších se předpokládá vyhlášení sbírky organizované farností. 

p. Fenz 
reaguje, že by si farnost měla křížovou cestu postavit na svých pozemcích, že o využití městských pozemků za 

tímto účelem nerozhodli občané Židlochovic, že by se mělo v té věci uspořádat referendum, že by město mělo 
zvážit výměnu pozemků a nabídnout farnosti k tomuto účelu pozemek v Malém hájku. Dále p. Fenz řekl, že 

kdyby přišla každá církev s podobným nápadem, tak by na to nestačil Výhon. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že pozemky vytipované na výstavbu zastavení křížové cesty nejsou hospodářsky využitelné a že 

pozemek, který pan Fenz navrhuje nabídnout farnosti, je plánován pro výstavbu skautské klubovny, přičemž 
pozemek kolem klubovny bude využívat i mateřská škola. Co se týče referenda, tak jako příznivec zastupitelské 

demokracie  upřednostňuje, aby v podobných věcech rozhodovalo zastupitelstvo. 
 

K bodu 

2/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 23. 11. 2022. 

 

K bodu 
2/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z RM. 

 
K bodu 

2/5 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na období 2022 – 2026 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2022/2/5 ZM volí: 
do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období 2022 – 2026. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 
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K bodu 
2/6 Volba členů výborů ZM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/2/6.1 ZM volí: 

členy kontrolního výboru: 
 

2022/2/6.2 ZM volí: 

členy finančního výboru: 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
2/7 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. – posunutí části splátky 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2022/2/7.1 ZM rozhodlo: 

uzavřít s Komerční bankou a.s. dodatek č. 5 ke  Smlouvě o úvěru reg. č. 99027439763 ze dne 18. 
11. 2020 uzavřené s Komerční bankou, a.s., kde dochází k rozdělení splátky původně plánované 

ve výši 8.620.000 Kč se splatností  30. 11. 2022, na splátku ve výši 2.920.000 Kč splatnou k 30. 

11. 2022  a splátku ve výši 5.700.000 Kč splatnou do 30. 6. 2023. 
 

2022/2/7.2 ZM pověřuje: 
starostu podpisem smlouvy. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

2/8 Návrh na pořízení zrušení regulačního plánu RP4 – nároží Žerotínova nábřeží a část 

Strejcova sboru 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2022/2/8 ZM projednalo a schvaluje: 

podnět starosty města k pořízení zrušení regulačního plánu „RP4 - nároží Žerotínova nábřeží a 

část Strejcova sboru“. Až na jeden pozemek v řešeném území  jsou nyní pozemky v majetku 
Města Židlochovice a podrobnější regulace v území k uskutečnění záměrů města tak není již 

účelná. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

2/9 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2022/2/9 ZM rozhodlo: 
že v subjektech, v nichž jsou Židlochovice členem, bude město Židlochovice zastupováno těmito 

osobami: 
Region Židlochovicko – Ing. Jan Vitula 

Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Ing. Dominik Adler 
VAK Židlochovicko – Mgr. Tomáš Šenkyřík 

KTS Ekologie – Ing. Jan Vitula 

Česká asociace pečovatelské služby – Mgr. Lenka Brázdová 
Euroregion Pomoraví (dříve Sdružení obcí a měst jižní Moravy) – Ing. Jan Vitula 

Svaz měst a obcí České republiky – Ing. Jan Vitula 
Archeopark CEZAVY z. s. – Ing. Jan Vitula 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

2/10 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
p. Fenz 

vyzývá k získání podkladů pro splavnost Svratky, které se připravovaly před 45 lety, kdy se uvažovalo o 

odklonění toku řeky Cezavy. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že toto dříve uvažované řešení by šlo proti současnému záměru zadržet vodu v krajině, vč. zdroje 
pitné vody mezi obcemi Vojkovice, Hrušovany u Brna a Židlochovice, kdy je nyní obecná tendence vracet řeky 

do původních koryt, a že by byl opatrný, co se týče zásahů do stávajícího vodního systému. Dále uvádí, že 
řešení by zasáhlo území více obcí a je to spíše otázka pro Povodí Moravy. 

p. Fenz 

upozorňuje, aby se neotevíral poslední vrt bývalého mlýnského náhonu, je tam v rámci zavážky uložen různý, 
možná i nebezpečný, materiál. 

Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že má zjištěno, že ti, co dělali náhon, udělali práci dobře, a doufá, že se zavážka udrží a 

nebude propouštět, což je u některých vrtů potvrzeno. 

 
K bodu 

2/11 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

p. Helma 

dotazuje se, zda nemá město náhradní plochu pro umístění nástěnek. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že to prověří. 
p. Helma 
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uvádí, že vyhláška města upravující, že psi mají být na vodítku a mají mít i náhubek je přísná, u malých psů 

se nedodržuje. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že se tato otázka řešila na poradě se závěrem, že u velkých psů není možné požadovat jen náhubek 
nebo vodítko, protože není zaručeno, že je mají jejich majitelé plně pod kontrolou. 

p. Helma 

dotazuje se, zda by neměl být městský archiv ve vhodnějších prostorách. 
Mgr. Šenkyřík  

odpovídá, že archiv by si určitě zasloužil vhodnější prostory. 
Ing. Vtula  

prověří možnosti řešení vhodnějších prostor pro archiv. 

Ing. Betáš  
upozorňuje, že u protihlukové stěny u nádraží chybí odvodnění pozemku. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že odvodnění v těch místech nebylo ani před výstavbou stěny, že problém je v silnici a že vyvolá 

jednání se SUS. 
Ing. Král  

souhlasí, je pravděpodobné, že se v těchto místech v důsledku neodvodnění bude shromažďovat voda. 

Ing. Betáš  
dotazuje se na objekt č. p. 52, u kterého je na fasádě obtisknutý bývalý sousední štít, navrhuje nápravu pomocí 

dotace na obnovu fasád ve městě. 
Ing. Král 

odpovídá, že náprava je plánována již delší dobu, původní záměr byl dům současně i zateplit, ale z důvodu 

finanční náročnosti od toho bylo upuštěno, zváží se nastříkání fasády. 
Mgr. Šenkyřík  

informuje o tom, že historická kniha o Židlochovicích je dokončena, má 900 stran, dle Mgr. Durce bude 1000 
výtisků stát 600 tisíc Kč. 

Mgr. Šenkyřík 
informuje, že po modernizaci ČOV byl loni zpuštěn zkušební provoz, letos by měl ukončen, nebyly zjištěny 

žádné nedostatky bránící provozu. 

Mgr. Šenkyřík 
informuje, že zemřela MUDr. Dohnalová, od níž přebírá radiodiagnostickou ordinaci MUDr. Bačík, který dále 

v této věci jedná se synem MUDr. Dohnalové. MUDr. Bačík získal licenci na provoz zařízení, zatím ordinuje tři 
dny, lékaři si chválí kvalitu popisovaných snímků. 

p. Helma 

vyjadřuje podporu MUDr. Bačíkovi. 
Ing. Vitula 

upozorňuje, že příští zasedání zastupitelstva bude 14. 12. 2022. 
 

Helma:  

K bodu 

2/12 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19.05 hod. 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

Ověřovatelé Ing. Oldřich Kahoun  ........................................................  
 

 Libor Kafka  ........................................................  

V Židlochovicích dne  


