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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 1. února 2023 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: Ing. Bronislav Svoboda, Ing. Petr Svoboda 

Neomluven: x 
 

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 Mgr. Ivana Kejřová. 
 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

4/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu doc. Mgr. Petra Francána a Milana Šebka. 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

4/0.2 ZM schvaluje: 
program zasedání ZM č. 4 

 

4/1 Zahájení 
4/2 Rozprava občanů 

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

4/5 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2023 

4/6 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb 
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2023“ 

4/7 Členský příspěvek pro Archeopark CEZAVY z.s.          
4/8 Smlouva o zápůjčce pro Jan Dezort s.r.o 

4/9 Finanční dar – Myslivecký spolek Židlochovice 
4/10 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 

4/11 Prodej části pozemku na ul. Strejcův Sbor 

4/12 Prodej bytu č. 4, Havlíčkova č. p. 393  
4/13 Prodej bytu č. 15, Havlíčkova č. p. 393  

4/14 Finanční výbor 
4/15 Rozprava občanů 

4/16 Rozprava zastupitelů 

4/17 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
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Usnesení bylo přijato. 

 
D/ Zápis z 3. 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. 
 

K bodu 

4/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

4/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení platných k 1. 2. 2023. 
 

K bodu 
4/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z RM. 

 

K bodu 
4/5 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2023 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2023/4/5 ZM schvaluje: 

Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice pro rok 2023.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
4/6 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 

Židlochovice pro rok 2023“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 

2023/4/6.1 ZM schvaluje: 
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Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2023“. 

  
2023/4/6.1 ZM vyhlašuje: 

Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2023“. 

  
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla přijata. 

 
K bodu 

4/7 Členský příspěvek pro Archeopark CEZAVY z.s.          
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2023/4/7 ZM schvaluje: 
pro rok 2023 členský příspěvek města Židlochovice pro spolek Archeopark CEZAVY z. s., IČ: 

08862052, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, ve výši 1.000.000,- Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 1 proti (V. Helma) 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

4/8 Smlouva o zápůjčce pro Jan Dezort s.r.o 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2023/4/8 ZM schvaluje: 
uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce ve výši 1.500.000,- Kč se společností Jan Dezort s.r.o., IČ: 

17483654, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
4/9 Finanční dar – Myslivecký spolek Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2023/4/9 ZM schvaluje: 
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finanční dar ve výši 177.000,- Kč pro Myslivecký spolek Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 

667 01 Židlochovice, IČ: 48480843, a to s podmínkou práva přednostní koupě pro město 
Židlochovice na předmětné nemovitosti, tj. p. č. 1602/3, p. č. 1602/4 a p. č. 1603/2, včetně 

budov. Cena předmětných nemovitostí bude odpovídat aktuální tržní hodnotě stanovené 
znaleckým posudkem, přičemž tato hodnota bude ponížena o výši finančního daru tj. 177.000,- 

Kč, a o hodnotu průměrné roční míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za jednotlivé 

roky tj. od okamžiku poskytnutí finančního daru až do okamžiku nabídky nemovitostí dle práva 
přednostní koupě. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

4/10 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2023/4/10 ZM rozhodlo: 
přijmout bezúplatným převodem do majetku města od České republiky, příslušnost hospodařit 

s majetkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, IČ: 69797111, pozemek parc. 
č. 533/9 zapsaný na LV č. 60000 pro k. ú. a obec Židlochovice, o výměře 71 m2 ostatní plocha, 

ostat. komunikace. 
Jedná se o pozemek chodníku, veřejné zeleně a podpěry mostu na Žerotínově nábřeží. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

4/11 Prodej části pozemku na ul. Strejcův Sbor 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2023/4/11.1 ZM rozhodlo: 

zrušit usnesení č. 2022/28/5 ze dne 13. dubna 2022. 
 

2023/4/11.2 ZM rozhodlo prodat část pozemku  par. č. 436/1 o výměře 26 m2 dle geometrického 
plánu č. 2123-80/2022, kde je pozemek označen parc. č. 436/7 a je ve vlastnictví města 

Židlochovice, je zapsán na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní cena je stanovena na 500,- 
Kč/m2, tzn. celková cena 13.000,- Kč. Záměrem je zřízení předzahrádky a narovnání hranice 

pozemku s uliční úrovní okolních domů. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla přijata. 
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K bodu 

4/12 Prodej bytu č. 4, Havlíčkova č. p. 393  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/12 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2023/4/12 ZM rozhodlo: 
nabídnout k prodeji: 

 bytovou jednotku č. 393/4 (v přízemí, výměra 27,7 m2, dispozice 1+kk) v domě č. p. 393, 

zapsanou v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. Židlochovice 
(dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice), včetně podílu na společných částech 

budovy č. p. 393 a podílu 277/10672 na pozemku p. č. 391, 

 podíl 277/10672 na pozemku p. č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. 

nájemci za kupní cenu 2.067.470,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných 
záměrem.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

4/13 Prodej bytu č. 15, Havlíčkova č. p. 393  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/13 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2023/4/13 ZM rozhodlo: 
nabídnout k prodeji: 

 bytovou jednotku č. 393/15 (3. nadzemní podlaží, výměra 32,7 m2, dispozice 1+1) v domě 

č. p. 393, zapsanou v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. 

Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. Židlochovice), včetně podílu na společných 

částech budovy č. p. 393 a podílu 327/10672 na pozemku p. č. 391, 

 podíl 327/10672 na pozemku p. č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. 

nájemci za kupní cenu 2.440.700,- Kč a uzavřít s ním kupní smlouvu při splnění podmínek daných 

záměrem.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 
4/14 Finanční výbor 

Předkladatel: Ing. Bronislav Svoboda, předseda FV 

popis: příloha č. 4/14 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu FV ZM Židlochovice. 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

4/16 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

4/17 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
V. Helma:  

položil dotaz ohledně režimu parkování na náměstí Míru v Židlochovicích. 
 

Ing. Vitula: 
vysvětluje fungování parkovacích automatů, které jsou historicky na náměstí.  

Poté, co město rozhodlo o výměně automatů za novější, dodavatelská firmě dvojnásobně zvedla cenu 

vysoutěžených automatů. Proto bylo dohodnuto, že na stávajících automatech bude provedena změna tak, že 
kdo bude mít parkovací hodiny, na kterých vyznačí čas, má půl hodiny zdarma. V případě, že již ví, že to do 

půl hodiny nestihne, lze zaplatit v stávajícím automatu 20,- Kč/hod. V případě parkování pouze půl hodiny, je 
parkování zdarma, nicméně je potřeba použít parkovací kotouč. Pozn. na okraj.: Jednali jsme s jednou 

společností o možnostech, jak dále s parkováním ve městě. Společnost se zavázala dodat nějakou koncepci 

parkování. 
 

V. Helma:  
Chtěl bych se zeptat na lávku přes Svratku k Lidlu, je něco jinak, nebo ne? 

 
Ing. Vitula:  

Ne vše je stejně tak, jak bylo naplánováno. V současnosti probíhá výstavba Povodňového parku, druhá stavba 

bude stavba Lidlu včetně lávky přes řeku Svratku. KÚ již vydal povolení o vynětí ze  zem. půdního fondu. 
 

L. Kafka:  
Chtěl bych upozornit, že vlajka na rozhledně je roztrhaná. Co s ní? Jedná se o vlajku ČR. 

 

Ing. Vitula:  
Město zde nic nevěšelo, o tomto nic nevíme, zajistíme odstranění. 

 
Jana Kacetlová:  

Co je společnost Jan Dezort? 

 
Ing. Vitula:  

Podává vysvětlení, že se jedná o spol. zřízenou v minulém volebním období, jméno společnosti je se souhlasem 
rodiny Dezortů z Prahy (Jan Dezort byl první starosta Židlochovic). Společnost je založena jako s.r.o. a bude 

sloužit k výstavbě Polikliniky. 
 

K bodu 

4/18 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

Ověřovatelé doc. Mgr. P. Francán ……………………………………………………. 
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 Milan Šebek ……………………………………………………. 
 

 
V Židlochovicích dne 01. 02. 2023 

 


