
Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 16a 1 

Zápis z 16a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 17. srpna 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: PhDr. Stanislav Rubáš, Ing. Petr Chocholáč, JUDr. Ivo Remunda 
 

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: 
 

16a/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Ing. Petra Svobodu. 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 

16a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 16a 
 

16a/1 Zahájení 

16a/2 Rozprava občanů 
16a/3 Odkoupení domu v Židlochovicích, Strejcův sbor, č. p. 15 

16a/4 Prodej komunikace a pozemků na  ul. Topolové 

16a/5 Rozpočtové opatření č. 11  rozpočtu  r. 2016 
16a/6 Pozemky pro obnovu železnice – k. ú. Hrušovany u Brna  

16a/7 Rozprava občanů 
16a/8 Rozprava zastupitelů 

16a/9 Závěr 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a MVDr. Pavlem 

Forejtkem, zápis z 16. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Mgr. Tomášem Šenkyříkem a MUDr. 
Peterem Wendschem, oba zápisy byly vyloženy k nahlédnutí a nebyly proti nim podány námitky. Lze tedy 

považovat zápisy za schválené. Připomínky a dotazy z minulých zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 

K bodu 

16a/2 Rozprava občanů 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

16a/3 Odkoupení domu v Židlochovicích, Strejcův sbor, č. p. 15 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16a/3 

 
Diskuse:  

 

Ing. Br. Svoboda 
se dotazuje, zda je to poslední nemovitost v lokalitě, která ještě není ve vlastnictví města.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ve frontě domů ano, avšak směrem k hlavní silnici je ještě pozemek pana Sedláčka, který ale 

není pro rozvoj této lokality zásadní.  

P. Houdek 
konstatuje, že majitelem tohoto pozemku už není jen pan Sedláček. Domnívá se, že z tohoto důvodu bude 

pro město snazší získat i tento pozemek.  
Ing. Vitula 

vysvětluje situaci a vlastnické vztahy pozemků pod a u restaurace. Uvádí, že pan Sedláček dluží městu 
prostředky za pronájem těchto pozemků, a i z tohoto důvodu je pozván na příští jednání rady města 

k vysvětlení. Město bude požadovat úhradu dluhu a plánuje výpověď nájmu pozemků. Dále vysvětluje 

stanovení kupní ceny nemovitosti, která se odvíjela od ceny nemovitosti na ulici Žižkova, kterou Hrdličkovi 
koupí jako náhradu za prodávaný dům. 

Bc. Brázdová 
doplňuje, že původně Hrdličkovi požadovali za svoji nemovitost daleko vyšší částku, a to 4,5 mil. Kč.  

P. Helma 

se dotazuje, kdy se plánuje přesun okresního ředitelství HZS do Židlochovic.  
Ing. P. Svoboda 

odpovídá, že vše je závislé na dokončení projektu a především na finančních prostředcích. Krajské i generální 
ředitelství tento přesun jednoznačně podporuje, časový horizont by mohl být 5-8 let. Bohužel jsme nedosáhli 

na dotační prostředky z IROP z důvodu nastavení parametrů, jinak by byl časový horizont kratší.  
Ing. Vitula 

vysvětluje podrobnosti nastavení podmínek pro získání dotace z IROP, HZS v Židlochovicích na tyto zdroje 

nedosáhne. Dále navrhuje dokončení projektu, abychom byli připraveni na případné jiné zdroje financování.  
P. Helma 

se domnívá, že konstrukce úhrady kupní ceny je příliš složitá, ptá se na důvod a vyjadřuje obavu, aby město 
nepřišlo o peníze a Hrdličkovi o dům. Dále se dotazuje na odhad nemovitosti.  

Ing. Vitula 

vysvětluje a konstatuje, že Hrdličkovi s nastavením úhrad souhlasí. Kupní smlouva bude podepsána jen 
s Hrdličkovými, kteří pak budou mít další smlouvu s realitní kanceláří na koupi nemovitosti na Žižkově ulici. 

Platby budou probíhat až po zápisech v katastru nemovitostí. Odhadní cena je 1,6 mil. Kč. 
P. Helma 

konstatuje, že kupní cena je tedy o 1 mil. Kč vyšší.  

Ing. Vitula 
souhlasí, avšak město tuto nemovitost potřebuje pro další rozvoj a rozšíření Hasičského záchranného sboru. 

Přestěhováním okresního ředitelství získáme jistotu jeho fungování na mnoho let dopředu. 
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje, kde sídlí okresní ředitelství nyní.   
Ing. P. Svoboda  

odpovídá, že v provizorních prostorách v Tišnově. Dále uvádí, že původní záměr byl jeho přestěhování do 

Chrlic, ale po jednání v Židlochovicích Krajské ředitelství tento záměr přehodnotilo. Po přestěhování by 
v Židlochovicích mělo fungovat asi 50 – 55 příslušníků jednotky. Získání nemovitosti vítá, město bude mít 

daleko jednodušší pozici při stavebním řízení a ukazuje to i na vstřícnost města směrem k vedení HZS. Záměr 
odpovídá i novému územnímu plánu města. 

P. Helma 

se dotazuje, zda byla koupě projednávána ve finančním výboru.  
Ing. Br. Svoboda 

odpovídá, že nebylo.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že bylo potřeba jednat rychle.  
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Ing. Maša 

se dotazuje, zda je již s Hrdličkovýma podepsaná smlouva.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ne, návrh smlouvy byl pouze s Hrdličkovými konzultován, čeká se na rozhodnutí zastupitelstva.  

P. Helma 
konstatuje, že rozvoj hasičů vždy podporoval, přesto se z několika důvodů hlasování zdrží.  

 

Návrh usnesení: 
 

16a/3.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od manželů xxx, parcelu  KN 518 o výměře 90 m2,  zapsanou na LV č. 373 v katastru 

nemovitostí pro obec a katastrální území Židlochovice, a to včetně stavby – objektu pro bydlení 

č. p 15, Strejcův sbor, která je součástí pozemku KN 518, za kupní cenu ve výši 2 890 000,- Kč. 
Kupní cena bude zaplacena takto: 

 částku 168.795,- Kč převede město Židlochovice bezprostředně po podpisu kupní 

smlouvy  na účet realitní kanceláře DELTA REAL ESTATE, s.r.o., IČ 29193397, se sídlem 
Břeclav, J. Palacha 121/8, PSČ 690 02, 

 částku 2 621 205,- Kč převede město Židlochovice do 7 dnů  ode dne povolení vkladu 

vlastnického práva dle této smlouvy  na účet realitní kanceláře DELTA REAL ESTATE, 
s.r.o., IČ 29193397, se sídlem Břeclav, J. Palacha 121/8, PSČ 690 02, 

 částku 100.000,- Kč převede město Židlochovice do 7 dnů ode dne povolení vkladu 

vlastnického práva dle této smlouvy na účet prodávajících. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 1 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

16a/4 Prodej komunikace a pozemků na  ul. Topolové 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16a/4 

 
Diskuse:  

P. Zdeněk Vysloužil – výkonný ředitel firmy LAC, s.r.o. 
představil přítomným historii a zaměření firmy LAC. 

Ing. Vladimír Burget – zástupce firmy UNIPORT CZ S.R.O., která projekt pro LAC, s.r.o. realizuje, 
představil přítomným záměr projektu. 

MVDr. Forejtek 
se dotazuje k hlučnosti a prašnosti. 

Ing. Burget 
odpovídá, že stavba je schvalována v procesu EIA a její vliv na životní prostředí je minimální. 

MUDr. Wendsche 

se domnívá, že pro město bude samotná výstavba zatěžující v souvislosti s provozem křižovatky.  
Ing. Burget 

se naopak nedomnívá, že by výstavba provoz křižovatky nějak významně zatížila. Odtěžený materiál plánují 
neodvážet, ale uplatnit ho v rámci stavby. 

Ing. Vitula 

o jeho uplatnění v rámci stavby pochybuje. Souhlasí s připomínkou MUDr. Wendscheho a navrhuje před 
zahájením stavby řešit možné problémy se zvýšeným provozem křižovatky s městem předem. 

P. Helma 
se dotazuje jak probíhala jednání o navržené ceně.   

Ing. Burget 

odpovídá, že navrhli takovou cenu, kterou považují za cenu obvyklou, a za kterou kupují i přilehlé pozemky. 
Pozemek navíc není pozemkem stavebním, naopak firmě vzniknou další náklady odstraněním stavby 

komunikace.  
Ing. Vitula 

upozorňuje, že hodnota komunikace a pozemku je tedy vyšší než prodejní cena. Dotaz k ceně je tedy na 
místě.  

P. Helma 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 16a 4 

žádá o propočet konkrétních cen, zdůvodnění v důvodové zprávě je nedostatečné.   

Ing. Vitula 

uvádí, že cena komunikace činí 1.211.394,- Kč, obvyklá cena pozemků činí asi 1 653 300,- Kč (nabídnutá 
cena). Navrhovaná prodejní cena činí asi 1 653 300,- Kč z důvodu nepotřebnosti komunikace v lokalitě a 

také z důvodů vysokých nákladů na její odstranění. 
 

Návrh usnesení: 

 
16a/4.1 ZM  rozhodlo prodat komunikaci a pozemky  na ul. Topolové: 

 p. č. KN 2780/15  o výměře 745 m2 v k. ú. Židlochovice  

 část pozemku p. č. KN 2780/16 o výměře cca 312 m2 v k. ú. Židlochovice  

 část pozemku p. č. KN 2780/17  o výměře cca 446 m2 v k. ú. Židlochovice  

pozemky jsou zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území 
Židlochovice a 

 komunikaci na pozemku p. č. KN 2780/15 a části pozemku p. č. KN 2780/17 v k. ú. 

Židlochovice. 

Přesná výměra pozemků bude upřesněna oddělujícím geometrickým plánem.  
Pozemky a komunikaci rozhodlo ZM prodat  společnosti LAC, s.r.o. se sídlem Štefánikova 116, 

Rajhrad, 664 61, IČ 469 03 470 za kupní  cenu 1.100,-  Kč/m2. 
Prodej se uskuteční, pokud kupující bude v době podpisu kupní smlouvy vlastníkem sousední 

plochy p. č. 2780/14 v k. ú. Židlochovice. 
 

Předmětné pozemky se nachází na konci ul. Topolové. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

16a/5 Rozpočtové opatření č. 11  rozpočtu  r. 2016 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 16a/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

16a/5.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 11  rozpočtu  r. 2016. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

16a/6 Pozemky pro obnovu železnice – k. ú. Hrušovany u Brna  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 16a/6 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se domníval, že kolejiště zůstane ve stávající podobě. 

Ing. Vitula 
souhlasí, přilehlé pozemky jsou potřebné pro položení kabelů podél trati. Majitelé nesouhlasí s věcnými 

břemeny.  

 
Návrhy usnesení: 
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16a/6.1 ZM rozhodlo: 

koupit část pozemku p. č. KN 825/3 zapsaného na LV č. 1758 pro k. ú. Hrušovany u Brna o 
výměře cca 33 m2 od xxx, za stanovenou kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Přesnou výměru pozemku 

určí až geometrický plán po dokončení stavby. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
Smlouva o budoucí kupní smlouvě.  

 

16a/6.2 ZM rozhodlo: 
koupit část pozemku p. č. ZE 2140/2 zapsaného na LV č. 58 pro k. ú. Hrušovany u Brna o 

výměře cca 40 m2 od xxx (podíl ½) a xxx, za stanovenou kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Přesnou 
výměru pozemku určí až geometrický plán po dokončení stavby. Do doby uzavření kupní 

smlouvy bude uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě.  

 
Předmětné pozemky se nachází v k. ú. Hrušovany v blízkosti trati.  

 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

16a/7 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

16a/8 Rozprava zastupitelů 

 

19:10 odchází Bc. Brázdová, přítomno je 11 členů ZM. 
 

Diskuse: 

 
P. Helma 

konstatuje, že se připravuje společné jednání finančního a kontrolního výboru, kde by se měli řešit 
dlouhodobí dlužníci města.   

Ing. Vitula 

se domnívá, že není možné jednotné řešení tohoto problému.  
P. Helma 

souhlasí, že město je v jistém smyslu specifické. Pro neplatiče bytových prostor navrhuje měkčí řešení, než 
je běžné, avšak u neplatičů nebytových prostor prosazuje tvrdší postoj města.  

Ing. Vitula 

souhlasí s tím, aby se finanční a kontrolní výbor danou problematikou zabýval.   
 

Zastupitelstvo se shodlo na zrušení plánovaného jednání ZM dne 7. 9. 2016. 
 

K bodu 

16a/9 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:20 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

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

 

V Židlochovicích dne 24.8.2016 

 


