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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 29. června 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 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: PhDr. Stanislav Rubáš,  Vlastimil Helma  
Neomluven:  

 

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: 

 
15/0.1 ZM volí:  

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

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

15/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 15 
 

15/1 Zahájení 
15/2 Rozprava občanů 

15/3 Zpráva o plnění usnesení 
15/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

15/5 MFRB – změny statutu 

15/6 Úvěr z MFRB 
15/7 Rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2016 

15/8 Přijetí daru, pozemky na Výhoně v k. ú. Židlochovice, Marta Křížová, Brno 
15/9 Navýšení základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. 

15/10 Změna hranic katastru města Židlochovice 

15/11 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM 
15/12 Kontrolní výbor 

15/13 Rozprava občanů 
15/14 Rozprava zastupitelů 

15/15 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis ze 14. 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. 
 

K bodu 

15/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

15/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení s termínem plnění k 29. 6. 2016. 
 

K bodu 
15/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

15/5 MFRB – změny statutu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 15/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

15/5.1 ZM schvaluje: 

změnu Statutu MFRB města Židlochovice, a to v bodě výše úroků, jejichž výši snižuje na 3 % 
ročně. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/6 Úvěr z MFRB 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

15/6.1 ZM rozhodla: 
přidělit úvěr ze SFRB  žadatelům dle přílohy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/7 Rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 15/7 

 

Diskuse:  
 

Ing. Br. Svoboda 
konstatuje, že FV doporučuje bod ke schválení. 

A. Houdek 

se dotazuje na podíl Vojkovic na chodu koupaliště. 
Ing. Vitula 

vysvětluje majetkové vztahy a ústní dohodu s obcí Vojkovice. Po sezóně proběhne s Vojkovicemi zhodnocení 
chodu koupaliště a návrh na jeho budoucí provozování. 

 
Návrh usnesení: 

 

15/7.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 8  rozpočtu  r. 2016. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/8 Přijetí daru, pozemky na Výhoně v k.ú. Židlochovice, Marta Křížová, Brno 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 15/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

15/8.1 ZM rozhodlo: 
přijmout od xx,  jako dar do svého vlastnictví podíl ½ pozemků zapsaných v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2429, dle KN p. č. 2500/1, 2500/2, a 2501. 

Jedná se o pozemky na Výhoně. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
15/9 Navýšení základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 15/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
15/9.1 ZM schvaluje: 
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peněžitý vklad ve výši 25 000,- Kč, a rovněž i převzetí závazku ke splacení tohoto vkladu, do 

základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní Osada 14, Zastávka, 664 

84, IČ 283 10 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 60416.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

15/10 Změna hranic katastru města Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 15/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

15/10.1 ZM rozhodlo: 
o změně katastrální hranice mezi k. ú. Židlochovice a k. ú. Vojkovice u Židlochovic, spočívající 

v převedení stávajícího pozemku p. č. 799/2 o výměře 84 m2 z  k. ú. Vojkovice u Židlochovic  do 

katastrálního území Židlochovice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
15/11 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 15/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
15/11.1 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p.č. KN 347 o výměře 3 987 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k.ú. Židlochovice od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územní 

pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno. 
Jedná se pozemek pod komunikací na Komenského ulici směrem na Nosislav (od Strejcova 

Sboru po sjezd k Hortisu). 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
15/12 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 15/12 

 
Diskuse:  

 

P. Šotnar 
předkládá návrh plánu práce Kontrolního výboru na II. pololetí 2016. 
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Návrh usnesení: 

 
15/12.1 ZM schvaluje 

plán práce KV na II. pololetí 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

15/13 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

15/14 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
seznamuje přítomné s brzkým podpisem smlouvy na dodavatele přístavby ZŠ. V půli července by měla 

stavba začít.  

Dále seznamuje zastupitele se situací pozemku na Výhoně, který město koupilo, a který užívá pan Bošák. 
Vyklizení pozemku se předpokládá po prázdninách.  

Další informace se týká hasičů, kdy uvádí, že byl kontaktován krajským ředitelem HZS s návrhem na započetí 
prací na projektu garáží hasičky, aby byl v případě volných prostředků hasičů projekt připraven. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje, kdy se předpokládá další rozvoz nádob na separovaný odpad pro občany.  

Ing. Vitula 

vysvětluje situaci a odhaduje, že nádoby pro rodinné domy by mohly být k dispozici v červenci. Trochu 
odlišná je situace u bytových domů, u kterých je nutno ještě naprojektovat tzv. hnízda pro kontejnery. 

Nádoby pro bytové domy tedy budou k dispozici později. Na závěr konstatuje, že nový systém třídění odpadu 
se vyvíjí pozitivně a úspora by mohla činit asi 1 mil Kč ročně.  

Ing. Maša 

se dotazuje na počet zapojených domácností.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že doposud je rozebráno asi 300 sad popelnic, tzn. že asi 300 domácností. Zájem je velký, a to i 
z bytových domů, přesná čísla však nezná.  

JUDr. Remunda 

se dotazuje na komunikace vedoucí ke koupališti. Ta je v majetku státu a na katastru obce Vojkovice. Ptá se, 
jak lze řešit její havarijní stav.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že se dotáže starosty Vojkovic na možnou opravu.   

Ing. Koutná 
konstatuje, že opravu nemají Vojkovice v tomto volebním období v plánu.  

Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje na perspektivu koupaliště z hlediska plánovaného obchvatu.  
Ing. Vitula 

vysvětluje situaci. Domnívá se, že vzhledem k tomu, že napojení na obchvat Blučiny má přes Židlochovice 
vést po mostní konstrukci, která bude vysoce nákladná, je tento záměr v nedohlednu. Realizaci 

nepředpokládá min 10 let. 

MVDr. Forejtek 
souhlasí a doplňuje, že zahájení výstavby obchvatu Blučiny je plánováno na rok 2025. V řízení se očekává 

celá řada odvolání, která stavbu značně zpozdí. Dále negativně komentuje současnou výstavbu překladiště 
na konci Blučiny.  

Ing. Vitula 
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oceňuje práci pana Halušky na zvelebení koupaliště. Oproti Žabčicím má výhodu vzrostlé zeleně a jejího 

stínu, areál za poslední měsíce hodně prokoukl a je zde vidět velký posun. Po letošním zkušebním provozu se 

rozhodne, jak s provozem pokračovat. 
Ing. Chocholáč 

se připojuje a doporučuje přítomným jeho návštěvu. 
Ing. Vitula  

na závěr vysvětluje důvody svolání zastupitelstva na pondělí 4.7.2016. 

 
K bodu 

15/15 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:00 hod. 

 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

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

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

 

V Židlochovicích dne  

 


