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Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. září 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 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Vladimír Hlaváč, MVDr. Pavel Forejtek, MUDr. Peter Wendsche, Vlastimil Helma se dostavil 
v 18:05, PhDr. Stanislav Rubáš se dostavil v 18:30 

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: 
 

17/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Ing. Petra Svobodu. 
 

Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 

17/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 17 

 
17/1 Zahájení 

17/2 Rozprava občanů 

17/3 Zpráva o plnění usnesení 
17/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

17/5 Odkoupení domu Strejcův sbor č. p. 15, Hrdličkovi, změna způsobu platby 
17/6 Schválení minimální sítě sociálních služeb působících v ORP Židlochovice a jejich spolufinancování 

v roce 2017 
17/7 Rozpočtové opatření č. 14  rozpočtu  r. 2016 

17/8 Bezúplatný převodu pozemků od ÚZSVM p. č. KN 535/2 

17/9 Pořízení regulačních plánů RP 1 a RP 4 dle ÚP Židlochovice 
17/10 Kontrolní výbor 

17/11 Rozprava občanů 
17/12 Rozprava zastupitelů 

17/13 Závěr 

 
Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 16a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Ing. Petrem Svobodou, 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. 
 

Vlastimil Helma se dostavil v 18:05, přítomno je 11 členů ZM. 

 
K bodu 

17/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 
17/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/3 

 

Diskuse:  

 
P. Šotnar 

konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení s termínem plnění k 26. 9. 2016. 
 

K bodu 
17/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se dotazuje k vytvoření rukopisu souhrnné historické publikace o Židlochovicích. Ptá se, zda se jedná o 

záměr z minulého volebního období, podle kterého by tato publikace měla stát okolo 1,5 mil. Kč. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že ano. I když má město publikace vlastivědných nadšenců, kvalitní odborná historická publikace 

mu dosud chybí. Na této vědecké publikaci bude pracovat 17 předních odborníků v čele s panem Durcem 
z Rajhradu.  Cena je však nižší, a to kolem 400 tis. Kč a jedná se o cenu za rukopis, nikoliv za cenu vč. 

výtisků. Navrhuje bližší seznámení zastupitelů s tímto záměrem. 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
17/5 Odkoupení domu Strejcův sbor č. p. 15, Hrdličkovi, změna způsobu platby 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/5 

 

Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje, zda byl tento návrh projednán ve finančním výboru. 
Ing. Br. Svoboda 

odpovídá, že nebyl. 
 

Návrhy usnesení: 

 
17/5.1 ZM ruší: 

část usnesení č. 16a/3.1 ze dne 17. 8. 2016 ve znění: „částku 2 621 205,- Kč převede město 
Židlochovice do 7 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy na účet 
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realitní kanceláře DELTA REAL ESTATE, s. r. o., IČ 29193397, se sídlem Břeclav, J. Palacha 

121/8, PSČ 690 02“. 

 
17/5.2 ZM rozhodlo: 

že část kupní ceny za odkoupení pozemku p. č. 518, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice  na listu vlastnictví č. 1, jehož součástí je stavba č. p. 15, ve výši 2 621 205,- 

Kč, zaplatí město Židlochovice do 30. 9. 2016 do advokátní úschovy  Mgr. Lenky Ptáčkové 

Resové na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. 
2112270821/2700, VS 626. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 

 1 zdržel 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

17/6 Schválení minimální sítě sociálních služeb působících v ORP Židlochovice a jejich 
spolufinancování v roce 2017 

Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
17/6.1 ZM schvaluje: 

navrženou „Minimální síť sociálních služeb  ORP Židlochovice pro rok 2017“ dle přiložené 

tabulky a garanci spolufinancování těchto služeb dle  „Pravidel řízení o stanovení a přiznání 
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních 

služeb“ se zařazením služeb do skupiny C.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
17/7 Rozpočtové opatření č. 14  rozpočtu  r. 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/7 

 

Diskuse:  

 
Ing. Br. Svoboda 

konstatuje, že FV doporučuje bod ke schválení. 
 

Návrh usnesení: 

 
17/7.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 14  rozpočtu  r. 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
17/8 Bezúplatný převodu pozemků od ÚZSVM p. č. KN 535/2 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 17/8 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
17/8.1 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemky p. č. KN 535/2 o výměře 203 m2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, 983/2 o výměře 494 m2, ostatní plocha, silnice a p. č. 
535/6 o výměře 92 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 60000 pro obec a 

k. ú. Židlochovice, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2. 

Jedná se o pozemky pod bývalou státní komunikací v parčíku před poštou, na začátku ulice 

Brněnské a pod částí chodníku vedle kruhové budovy MěÚ Židlochovice Nádražní 750. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
17/9 Pořízení regulačních plánů RP 1 a RP 4 dle ÚP Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 17/9 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 

se dotazuje, kdo připravoval text zadání.  
Ing. Koutná 

odpovídá, že text je výtahem ze schváleného územního plánu města. Dále vysvětluje proces pořízení a 
schválení regulačních plánů.   

P. Helma 
se dále dotazuje, zda bude více ploch k regulaci, než kolik je jich v územním plánu stanoveno.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že byly stanoveny 4 a žádné další zařazovány nejsou. 
Ing. P. Svoboda 

se dotazuje, zda regulační plány budou v souladu se záměry města. 
Ing. Koutná 

odpovídá, že ano. 

 
Návrhy usnesení: 

 
17/9.1 ZM rozhodlo: 

že bude zahájeno pořizování regulačního plánu: 

RP 1 (Regulační plán ploch bydlení vč. komunikace mezi nábřežím a ulicí Komenského) a 
RP 4 (Regulační plán plochy smíšené Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor) 

 na základě zadání obsaženého v ÚP Židlochovice, který je účinný od 22. 7. 2016. 
 

17/9.2 ZM určilo: 
jako určeného zastupitele dle § 67 odst. 4 stavebního zákona starostu  Ing. Jana Vitulu, který 

bude spolupracovat s pořizovatelem dle stavebního zákona na pořízení regulačních plánů RP 1 

a RP4. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
17/10 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
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popis: příloha č. 17/10 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

seznamuje přítomné se společným jednáním finančního a kontrolního výboru, na kterém byly projednávány 

pohledávky po splatnosti. Jednání bude ještě pokračovat po skončení zastupitelstva. Dále konstatuje, že 
důvod, pro které nejsou některé body finančním výborem před zasedáním zastupitelstva projednány je ten, 

že oba výbory mají problém se v dostatečném počtu členů sejít. Poukazuje na jejich špatnou účast.  
Ing. Vitula 

navrhuje členy, kteří nemají na jednání výborů čas, redukovat. Musí být však dodržen minimální počet členů 

výboru.   
P. Helma 

se domnívá, že pokud se sejdou alespoň tři členové výboru je to dostatečný počet, je to více než polovina.  
P. Šotnar 

odpovídá, že často se sejdou jen dva členové. Navrhuje účast předsedů výborů na jednání RM, aby byli 
informováni.  

Ing. Vitula 

děkuje za námět, který nechá prověřit. 
 

PhDr. Stanislav Rubáš se dostavil v 18:30, přítomno je 12 členů ZM. 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu KV ZM Židlochovice. 
 

K bodu 

17/11 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
P. Soukalová 

upozorňuje na vzniklý příbytek bezdomovců pod lávkou. Jiní zase pravidelně ruší na Brněnské ulici.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že městská policie situaci řeší. Přesto nechá situaci znovu prověřit. 

P. Šotnar 
se dotazuje k digitalizaci pozemků a následné povinnosti občana změnu nahlásit na finančním úřadě. 

Dotazuje se, zda by toto hlášení nemohlo za občany podat město.  
JUDr. Remunda 

se domnívá, že se jedná jen o pár pozemků ve špici Výhonu.  
JUDr. Čermáková 

odpovídá, že změn je poměrně dost. Vlastník pozemku má za povinnost podat na finančním úřadě nové 

daňové přiznání, které musí podepsat.  
Ing. Kafková 

uvádí, že město občanům s podáním přiznání pomůže.  
 

K bodu 

17/12 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

upozorňuje na zarostlou značku při vjezdu do Havlíčkovy ulice.  Dále předkládá námět ke vzniku nových 

obytných zón. 
Ing. Vitula 

děkuje, návrh bude postoupen technické komisi.  
P. Houdek 

se dotazuje, proč nedošlo při problémech s kvalitou pitné vody k přepojení odběru zpět na původní zdroj – 
studny.   

Ing. Vitula 
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odpovídá, že studny jsou zakonzervované a přepojení by bylo možné v řádu týdnů. Konstatuje, že tato 

možnost by byla využita při větším problému s vodou. Je rád, že se tato možnost zakonzervování a 

případného využití studní ze strany svazku VaK vůbec uhájila. Dále vysvětluje situaci kolem převařování 
vody.  

P. Helma 
doplňuje, že přepojení nebylo možné i z důvodu chybějícího propojení do stávajícího vedení. 

Ing. Vitula 

souhlasí, jedná se o pár desítek metrů. 
Ing. Maša 

se dotazuje, proč se informace o problémech s vodou nedostala občanům prostřednictvím informačních SMS 
zpráv.  

Ing. Vitula 

se omlouvá, problém nastal ze strany úřadu.   
PhDr. Rubáš 

konstatuje špatné dopravní značení uzavření sjezdu z dálnice na Blučinu.  
Ing. Vitula 

souhlasí, situaci nechá pověřit. 
Ing. P. Svoboda 

se domnívá, že křižovatka ulice Masarykova se silnicí na Blučinu změnila tvar v souvislosti s nově 

vybudovanou cyklostezkou. Chybí tam příslušné dopravní značení.  
P. Helma 

vyjadřuje souhlas s návrhem technické komise na zjednosměrnění Žižkovy ulice.  
Dále se dotazuje na důvody vzniku nového pěveckého sboru v Židlochovicích. Dotazuje se, zda mělo město 

snahu situaci řešit. Dle jeho názoru byl Skřivánek vykraden. 

Mgr. Šenkyřík 
vysvětluje vznik nového sboru. Původně měla sbormistryně p. Maťašová oslovená paní Vrbovou pomáhat 

Skřivánku. Paní Vrbová se s ní však chtěla po čase rozloučit, s tím však nesouhlasili rodiče dětí. Ti přišli na 
radnici s žádostí, aby město situaci řešilo. Město má maximální snahu o zachování Skřivánku, do vnitřních 

záležitostí spolků však nemůže zasahovat. Stejně tak nemůže bránit vzniku nových spolků. Vysvětluje 
rozložení jednotlivých oddělení a sborů. 

Ing. Vitula 

se připojuje k místostarostovi Šenkyříkovi. 
P. Helma 

se dotazuje konkrétně k paní sbormistryni Maťašové, kdo ji vybral a proč pan Šenkyřík nepodpořil paní 
Vrbovou. 

Mgr. Šenkyřík 

vysvětluje, že paní Vrbové navrhl možné sbormistry. Paní Vrbová si z nich vybrala paní Maťašovou, 
spolupráce však fungovala jen asi měsíc.  

 
K bodu 

17/13 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:00 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 

 

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

V Židlochovicích dne  

 


