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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 16. listopadu 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: Antonín Houdek, MVDr. Pavel Forejtek se dostavil v 18:05  
Neomluven: Vlastimil Helma 

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 

schopné usnášení. 

 
Zapisovatelkou zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
18/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Ing. Petra Mašu. 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
18/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 18 
 

18/1 Zahájení 

18/2 Rozprava občanů 
18/3 Zpráva o plnění usnesení 

18/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
18/5 Návrh na zřízení Organizační složky města – „Úklid a údržba města Židlochovice“ 

18/6 Úvěr z MFRB 

18/7 Rozpočtové opatření č. 16  rozpočtu  r. 2016 
18/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2016, o nočním klidu 

18/9 Zrušení usnesení  - bezúplatný převod pozemku p. č. 1687  
18/10 Pozemek pro obnovu železnice – k. ú. Hrušovany u Brna 

18/11 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Židlochovice a Vojkovice 
18/12 Kontrolní výbor 

18/13 Rozprava občanů 

18/14 Rozprava zastupitelů 
18/15 Závěr 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis ze 17. 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 

18/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

18/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/3 

 

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 16. 11. 2016. 

 
K bodu 

18/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
18:05 se dostavil MVDr. Pavel Forejtek, přítomno je 13 členů ZM. 
 
Diskuse:  

 

Mgr. Šenkyřík 
seznámil přítomné s  obsahem připravované historické publikace města. Podklady zašle zastupitelům 

elektronicky. 
MUDr. Wendsche 

by v přípravě publikaci uvítal spolupráci s vlastivědným spolkem. 

Ing. Vitula 
souhlasí. 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

18/5 Návrh na zřízení Organizační složky města – „Úklid a údržba města Židlochovice“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

18/5.1 ZM rozhodlo: 
o zřízení organizační složky města „Úklid a údržba města Židlochovice“ a vydává její zřizovací 

listinu (příloha č. 1). 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

18/6 Úvěr z MFRB 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 18/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

18/6.1 ZM rozhodlo: 

přidělit úvěr z MFRB  žadatelům dle přílohy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
18/7 Rozpočtové opatření č. 16  rozpočtu  r. 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 18/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
18/7.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 16  rozpočtu  r. 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

18/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2016, o nočním klidu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/8 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

se dotazuje k akcím konaným v zahrádkářské klubovně. Zda se bude vyhláška vztahovat i pro tyto akce 
konané ve vnitřních prostorách. 

JUDr. Čermáková 

vysvětluje, že změna nočního klidu bude platit pro celé území Židlochovic, tzn., že rušení obyvatel hlukem po 
22. hodině (do doby, kdy podle OZV začíná noční klid), ve dnech změny nočního klidu vymezené OZV, 

kdekoli v Židlochovicích, bude nepostižitelné – nepůjde o rušení nočního klidu – tedy nepůjde o přestupkové 
jednání. 

 

Návrh usnesení: 
 

18/8.1 ZM přijalo: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 1/2016, o nočním klidu.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

18/9 Zrušení usnesení  - bezúplatný převod pozemku p. č. 1687  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 18/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

18/9.1. ZM rozhodlo: 

zrušit usnesení zastupitelstva města Židlochovice 9/8.1 ze dne 14. 10. 2015 o bezúplatném 
převodu pozemku p. č. KN 1687. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/10 Pozemek pro obnovu železnice – k. ú. Hrušovany u Brna 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 18/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrhy usnesení: 
 

18/10.1 ZM ruší: 
usnesení zastupitelstva města Židlochovice 16a/6.1 ze dne 17. srpna 2016. 

 

18/10.2 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 xxxxxxxxxxxx, za stanovenou kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Přesnou výměru 
stanový geometrický plán, vytvořený dle projektové dokumentace od firmy SUDOP. 

 

Předmětný pozemek se nachází v k. ú. Hrušovany v blízkosti trati.  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 

K bodu 
18/11 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Židlochovice a Vojkovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 18/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
18/11.1 ZM rozhodlo: 

koupit od xxxxxxxxxxxx pozemky zapsané na LV č. 839 pro k. ú Židlochovice a LV č. 1351 pro k. 
ú. Vojkovice u Židlochovic o celkové výměře 11 141 m2 za  kupní cenu 11,- Kč/m2. Jedná se o 

pozemky v katastru Židlochovic a Vojkovic. 
 

Toto usnesení je platné do 31. 3. 2017. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

18/12 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 18/12 

 

Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 

P. Šotnar 

konstatuje, že KV a FV měli 14. 9. 2016 společné zasedání, kde se zabývaly další spoluprací při kontrolách, 
pronájmy a platbami za bytové a nebytové prostory a řešením pohledávek za jejich užívání. Návrh na 

opatření navržen nebyl. 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 

 

K bodu 

18/13 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Soukalová 

se dotazuje, jaká je současná situace s bezdomovci. 
P. Puklová 

se zajímá, zda ti, které potkává, mají na Židlochovice vazby, odkud pochází. 
Ing. Vitula 

vysvětluje, že řešení situace lidí bez domova je složité. Probíhá spolupráce se soc. odborem a psychology, 

ale konkrétní řešení není, tito lidé totiž často žádnou pomoc vůbec nechtějí.  
P. Šebek 

uvádí, že paní bez domova pochází ze Žabčic, takže vazby na okolí tu jsou. 
P. Soukalová 

se domnívá, že největším problémem je jejich hygiena. Dotazuje se, proč nejsou umístěni v buňkách. 

Ing. Vitula 
souhlasí, avšak volná místa v buňkách momentálně nemáme. Rovněž je ke zvážení, zda chceme bydlení 

lidem, kteří ani nejsou ze Židlochovic, vůbec poskytnout.  
P. Soukalová 

upozorňuje na skládku jejich věcí u řeky naproti restaurace pana Sedláčka. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že nechá situaci prověřit. 

P. Puklová 
popisuje zařízení na sběr listí, které by mohlo město pořídit.  

Ing. Vitula 
děkuje a konstatuje, že je třeba posoudit i cenu zařízení. 

 

K bodu 

18/14 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 

seznamuje přítomné s žádostí Okresního soudu Brno-venkov o návrh osob na funkci přísedícího u soudu na 
období 2017 - 2021. Náklady spojené s účastí u soudu nese stát – přísedící má nárok na náhradu mzdy, 

cestovné apod. Je možné navrhnout bezúhonného občana s občanstvím ČR, nad 30 let, s trvalým pobytem 
v Židlochovicích.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje k výkopům u radnice na náměstí a na ulici Komenského. 

Ing. Koutná 
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odpovídá, že u radnice se řešila porucha na vodovodním řadu a na křižovatce ul. Komenského a Coufalíkova 

nám. probíhá plánovaná rekonstrukce kanalizace. Dále konstatuje, že VaK rekonstrukci do oprav zařadil i 

přesto, že ví o plánované opravě ulice Komenského.   
Ing. Vitula 

doplňuje, že velice špatný stav kanalizace byl při opravě ulice Masarykovy zjištěn i v této ulici. VaK zařadil její 
opravu do příštího roku.   

MVDr. Forejtek 

kritizuje špatnou koordinaci dopravních omezení našeho obvodu. Domnívá se, že by odbor dopravy měl tato 
omezení povolovat v časových návaznostech.   

Ing. Vitula 
vysvětluje, že odbor dopravy povoluje uzavírky v obvodu mimo dálnice. Bohužel není schopen ovlivnit délku 

opravy ani synchronizaci uzavírek. Konstatuje, že špatná koordinace jde spíše na vrub SUS.  

JUDr. Remunda 
podává, v souvislosti s obnovením katastrálního operátu, návrh na projednání majetkoprávně 

nevypořádaných pozemků v radě města. 
Ing. Vitula 

děkuje a konstatuje, že město v této věci již některé kroky podniká.  
P. Šotnar 

přednáší stížnost na zápach kanalizační vpusti na ul. Palackého. Navrhuje vpusť posunout. 

Ing. Koutná 
vysvětluje složitost situace a snahu o řešení s VaK.   

Ing. Vitula 
nechá situaci znovu prověřit.  

JUDr. Remunda 

se dotazuje co za vodu teče za přepážkou ve velké rouře pod Komenského ulicí v tarasu (vedle schodů do ul. 
Havlíčkovy), podivuje se nad nezvyklým řešením. 
Ing. Koutná 
vysvětluje, že se jedná o jednotnou kanalizaci (splaškové a děšťové vody) a v případě přívalových vod může 

voda odtékat vrchem. Jinému řešení v současnosti brání jeho nákladnost.  
 

K bodu 

18/15 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18:50 hod. 

 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

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

 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne  
 


