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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 14. prosince 2022 v 18:00 

hodin v sále Komunitního centra, ul. Legionářská 950 v Židlochovicích 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Svoboda, doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18:10 

Neomluven: 0 
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:05  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: 
 

3/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Milana Šebka a Ing. Víta Betáše. 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

3/0.2 ZM schvaluje: 
program zasedání ZM č. 3 

 

3/1 Zahájení 
3/2 Rozprava občanů 

3/3 Zpráva o plnění usnesení 
3/4 Informace z RM 

3/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2023 

3/6 Poskytnutí půjčky na odkoupení lékařské praxe – RDG ambulance 
3/7 Dodatek ke Smlouvě o  zápůjčce spolku Archeopark CEZAVY z. s. 

3/8 Rozpočet  roku  2023 a střednědobý výhled 2024-2028 
3/9 Darování stavby protipovodňové ochrany „170 310 Svratka, Židlochovice – PPO“ 

3/10 Změna územního plánu Židlochovice č. VIII 
3/11 Finanční a Kontrolní výbor 

3/12 Rozprava občanů 

3/13 Rozprava zastupitelů 
3/14 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
D/ Zápis z 2. 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 

3/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

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

popis: příloha č. 3/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 14. 12. 2022. 

 

K bodu 
3/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z RM. 

 
V 18:10 se dostavil doc. Mgr. Petr Francán, přítomno je 14 členů ZM. 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Z důvodu absence doc. Mgr. Petra Francána na ustavujícím ZM v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích byl 
Doc. Mgr. Petra Francán vyzván ke složení slibu. Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou by mělo za 

následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zároveň mu bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 

podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

Starosta Ing. Jan Vitula přečetl slib: 
 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v 

zájmu města Židlochovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  

 
a vyzval Doc. Mgr. Petra Francána ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu.  
 

Doc. Mgr. Petr Francán neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, slib byl složen.  
 

K bodu 

3/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2023 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2022/3/5 ZM schvaluje: 
plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, přičemž tyto termíny mohou být operativně 

změněny: 
 

4. 01.02.2023 
5. 29.03.2023 
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6. 24.05.2023 

7. 28.06.2023 
8. 13.09.2023 

9.  01.11.2023 
10. 20.12.2023  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
3/6 Poskytnutí půjčky na odkoupení lékařské praxe – RDG ambulance 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2022/3/6.1 ZM ruší: 

druhou větu usnesení č. 2022/31/7 ze dne 7. 9. 2022. 
 

2022/3/6.2 ZM nahrazuje: 
druhou větu usnesení č. 2022/31/7 ze dne 7. 9. 2022 tímto textem:  

Půjčka bude poskytnuta formou převedení finančních prostředků přímo na účet Davida Dohnala, 

bytem Čejkovická 3, Brno 628 00, a to na základě dokumentu, odpovídajícího tomuto usnesení. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 

K bodu 
3/7 Dodatek ke Smlouvě o  zápůjčce spolku Archeopark CEZAVY z. s. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/3/7 ZM rozhodlo: 

uzavřít dodatek č. 1/2022 ke smlouvě 18/2022 ze dne 21. 2. 2022 s prodlouženou dobou 
splatnosti zápůjčky spolku Archeopark CEZAVY z.s., IČO 08862052, se sídlem Masarykova 100, 

667 01 Židlochovice, s termínem do 31. 12. 2023.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

3/8 Rozpočet roku 2023 a střednědobý výhled 2024-2028 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 
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2022/3/8.1 ZM  schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2023 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje  rozpočtový 

výhled pro rok 2024-2028.  
 

2022/3/8.2 ZM schvaluje: 

závazné ukazatele  –  příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 800 tis. Kč a  dotace na 
sociální služby 2050 tis. Kč.   

 
2022/3/8.3 ZM svěřuje:  

RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2023 v  plném  rozsahu  dle 
ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

2022/3/8.4 ZM ukládá: 
RM předkládat ZM  provedená  rozpočtová  opatření  na vědomí. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu 
3/9 Darování stavby protipovodňové ochrany „170 310 Svratka, Židlochovice – PPO“ 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2022/3/9.1 ZM rozhodlo: 

zrušit usnesení ze dne 7. září 2022 č. 2022/31/8.   
 

2022/3/9.2 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar pozemky ve vlastnictví České republiky:  

 k. ú Hrušovany u Brna: 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, zapsané na LV č. 379 v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Hrušovany u Brna,  

 k. ú. Židlochovice: parc. č. 615/2, 615/3, 560/5, 553/5, zapsané na LV č. 907 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, 
jejichž součástí je stavba vodního díla, hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni. 

 

2022/3/9.3 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar stavbu ve vlastnictví České republiky: „170 310 Svratka, Židlochovice – PPO“, 

postavenou 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)  

umístěné mimo jiné na pozemcích v k. ú. Hrušovany u Brna a Židlochovice:  

 k. ú Hrušovany u Brna: parc. č. 1944/5, 305/7, 1982/40, 305/5, 1984/20, 1984/1, 
1984/13, 1984/14, 1984/15, 1984/2, 1984/3, 1984/4, 1984/5, 1984/6, 1984/7, 

1984/12, 1984/11, 1984/10, 1984/9, 1984/8, 1984/21, 1984/22, 1983/70, 

1983/72, 1988/4, 1988/1, 1987/3, 1987/2, 1989/9,   

 k. ú. Židlochovice: parc. č. 671/11, 671/12, 671/1, 671/13, 671/15, 671/14, 
2777/5, 2778, 2781. 
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Hlasování o návrzích usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
 

K bodu 

3/10 Změna územního plánu Židlochovice č. VIII 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2022/3/10 ZM rozhodlo: 
 

A) o pořízení změny č. VIII ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona 
 

B) že obsahem změny č. VIII ÚP Židlochovice bude řešení území Líchy (zastavitelná 
plocha Z5 a její okolí) na podkladu územní studie Chytré Líchy, tj. např. změna prostorové 

a případně i plošné regulace, kdy využití plochy pro bydlení a plochy s ním přímo 

související jako veřejná infrastruktura, zeleň veřejná a soukromá apod. zůstane 
zachováno a dle účelnosti bude podrobněji členěno, budou vymezeny stavební čáry, 

upraveny či zrušeny hranice minimální velikosti či maximální zastavěnosti pozemku a 
podobně 

 

C) že změna č. VIII ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem 
 

D) že území, jeho část nebo části bude vymezeno jako část územního plánu s prvky 
regulačního plánu 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

3/11 Finanční a Kontrolní výbor 

Předkladatel: Ing. Bronislav Svoboda a Vlastimil Helma, předsedové FV a KV ZM 

popis: příloha č. 3/11 

 

Diskuse:  
 

Ing. Svoboda 
konstatuje, že FV projednával mimo jiné pohledávky a závazky města. Pohledávky ve výši kolem 15 mil. Kč 

jsou pro město těžko vymahatelné. Pro úspory v rozpočtu si dal FV závazek zkoumat jednotlivé položky 

rozpočtu za účelem úspor. Další diskuse FV proběhla nad opuštěnými hrobovými místy.  
 

V. Helma 
konstatuje, že KV projednal zatím pouze administrativní záležitosti. Členové se dále dohodli, že scházet se 

budou dle potřeby.  Na příštím jednání ZM pak předloží ke schválení plán práce na I.pol. 2023. 
 

Návrh usnesení: 

 
2022/3/11 ZM bere na vědomí: 

zprávy FV a KV ZM Židlochovice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 
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Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

3/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

3/13 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

předkládá návrh na změnu zástupce města v subjektu Cyklistická stezka. Předkládá návrh usnesení:  
 

Návrh usnesení: 
 

2022/3/13 ZM rozhodlo: 

že v subjektu Cyklistická stezka Brno – Vídeň bude město Židlochovice zastupováno Ing. Janem 
Vitulou. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
Mgr. Šenkyřík 

seznamuje přítomné s jednáním svazku Vodovody a kanalizace, kdy se dohodlo zdražení vodného a stočného 
z původních 116,- Kč na 144,- Kč. Hlavní částku zvýšení činí cena stočného a je způsobeno především nárůstem 

ceny energií. I tak není cena z nejvyšších, uvádí příklady okolních obcí: Tišnovsko 146,- Kč, Opatovice 148,- 

Kč, Nesvačilka 155,- Kč, Žatčnany 147,- Kč nebo Medlov 144,- Kč. 
 

K bodu 

3/14 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18.40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

 
Ověřovatelé Milan Šebek  ........................................................  

 

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

 
 

V Židlochovicích dne 19. 12. 2022 
 


