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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 14. prosince 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 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Vladimír Hlaváč, Bc. Lenka Brázdová, Antonín Houdek, MVDr. Pavel Forejtek (dostavil se 
v 18:10) 

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: 
 

19/0.1 ZM volí:  

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

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 

19/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 19 

 
19/1 Zahájení 

19/2 Rozprava občanů 

19/3 Zpráva o plnění usnesení 
19/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

19/5 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu  r. 2016 
19/6 Rozpočet  roku  2017 a rozpočtový výhled 

19/7 Vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města Židlochovice č. 2/2016 
19/8 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 

19/9 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2017 

19/10 Směna pozemků na ul. Brněnské (p. č. 979/7, p. č. 982/31 – Kšicovi, 979/8, 982/30 – Lízalovi, 
979/9, 982/29 – Helmovi) 

19/11 Prodej části parcely č. 554 k. ú., Židlochovice na ul. Sportovní společnosti Draft Inc. s.r.o. – změna 
usnesení č. 12/6.1 

19/12 Kontrolní výbor 

19/13 Rozprava občanů 
19/14 Rozprava zastupitelů 

19/15 Závěr 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

D/ Zápis z 18. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 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 

19/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

19/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/3 

 

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 14. 12. 2016. 

 

K bodu 
19/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
V 18:10 se dostavil MVDr. Pavel Forejtek, přítomno je 12 členů ZM. 
 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 

K bodu 
19/5 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu  r. 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 19/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
19/5.1 ZM schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 18  rozpočtu  r. 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
19/6 Rozpočet  roku  2017 a rozpočtový výhled 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/6 

 

Diskuse:  

 
Ing. B. Svoboda 
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konstatuje, že FV doporučuje rozpočet ke schválení. 

 

Návrhy usnesení: 
 

19/6.1 ZM schvaluje: 
Rozpočet pro r. 2017 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schvaluje  

rozpočtový výhled pro roky 2017-2020. 

 
19/6.2 ZM schvaluje: 

závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1 500 tis. Kč a 150 tis. 
Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

 

19/6.3 ZM  pověřuje: 
RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

19/7 Vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města Židlochovice č. 
2/2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/7 

 

Diskuse:  

 
Ing. B. Svoboda 

se dotazuje, zda vyhláška reguluje, v rámci turnajů malého rozsahu, i např. turnaje v mariáši. 
Mgr. Mátl 

odpovídá že nikoliv, tento turnaj pod regulaci vyhláškou nespadá.  
Ing. B. Svoboda 

se dále dotazuje, zda vyhláška řeší i tombolu na plese. 

Mgr. Mátl 
odpovídá, že tombolu tato vyhláška neřeší, vyhláška se týká pouze regulace hazardních her. 

 
Návrh usnesení: 

 

19/7.1 ZM schvaluje: 
obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 2/2016, o regulaci provozování hazardních 

her na území města Židlochovice, kterou se na území města Židlochovice zcela zakazuje 
provozování těchto hazardní her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

v platném znění: bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

19/8 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/8 

 
Diskuse:  

 
Ing. B. Svoboda 

se dotazuje k nákladům na likvidaci směsného odpadu. 

Ing. Vitula 
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odpovídá, že vliv na cenu za likvidaci směsného odpadu bude mít změna zákona, která zvýší cenu za 

skládkování. Spalovny pak toto zvýšení budou pravděpodobně kopírovat. Zatím se však nedá odhadnout jaký 

vliv na množství směsného odpadu bude mít zvýšení počtu nádob na tříděný odpad, které se budou 
doplňovat u bytových domů. Třídění u rodinných domů funguje, u bytových domů to však může být jinak. 

Ing. Maša 
se dotazuje, zda systém slev pro občany bude stejný jako v roce 2016. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že ano, bude stejný. 
 

Návrh usnesení: 
 

19/8.1 ZM schvaluje: 

vyhlášku č. 3/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Židlochovice č. 6/2015 
(vyhláška o místním poplatku za PDO), jíž se stávající příloha č. 1 k uvedené vyhlášce doplní o 

rozúčtování skutečných nákladů města Židlochovice na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu pro rok 2017.  

Výše poplatku a stejně tak i zbytek vyhlášky o místním poplatku za PDO zůstávají beze změny.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

19/9 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2017 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 19/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
19/9.1 ZM schvaluje: 

plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2017 (s možností operativní 

změny termínů): 
20. 01. 02. 2017 

21. 22. 03. 2017 
22. 10. 05. 2017 

23. 28. 06. 2017 

24. 06. 09. 2017 
25. 25. 10. 2017 

26. 13. 12. 2017 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
19/10 Směna pozemků na ul. Brněnské (p. č. 979/7, p. č. 982/31 – Kšicovi, 979/8, 982/30 – 

Lízalovi, 979/9, 982/29 – Helmovi) 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 19/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

19/10.1 ZM rozhodlo: 
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směnit níže uvedené pozemky  za účelem narovnání vlastnických vztahů, zejména zajištění 

vlastnictví pozemku pod částí chodníku na ulici Brněnské:  

 Směnit  pozemek p. č. KN 979/7 o výměře 18 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za  

pozemek p. č. 982/31 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Židlochovice, který mají ve společném 
jmění xxxx. Směna bude provedena dle geometrického plánu č. 1755-41/2016.   

 Směnit pozemek p. č. KN 979/8 o výměře 19 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za  

pozemek p. č. 982/30 o výměře 17 m2 vše v k. ú. Židlochovice, který má v podílovém 
vlastnictví xxx. Směna bude provedena dle geometrického plánu č. 1755-41/2016.   

 Směnit pozemek p. č. KN 979/9 o výměře 11 m2 ve vlastnictví města Židlochovice za  

pozemek p. č. 982/29 o výměře 18 m2 vše v k. ú. Židlochovice, který má ve svém 

vlastnictví xxx. Směna bude provedena dle geometrického plánu č. 1755-41/2016.   
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

19/11 Prodej části parcely č. 554 k. ú., Židlochovice na ul. Sportovní společnosti Draft Inc. 
s.r.o. – změna usnesení č. 12/6.1 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 19/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
19/11.1 ZM doplňuje: 

usnesení č. 12/6.1 ze dne 24. února 2016 tak, že za text usnesení se doplňuje věta: Parkoviště 
bude veřejnosti přístupné od pondělí do pátku od 18.00 do 5.00 hodin, ve dnech pracovního 

klidu neomezeně, přičemž údržbu parkoviště bude na své náklady zajišťovat vlastník pozemku 

pod parkovištěm. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
19/12 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 19/12 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

seznamuje zastupitele s provedenými kontrolami finanční podpory města neziskovým organizacím a kontrole 

příspěvkových organizací města – Základní a Mateřské školy. Předkládá zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
a konstatuje nízkou účast jeho členů na jednání. Apeluje na zvýšení účasti. Dále předkládá ke schválení plán 

práce na I. pololetí roku 2017. 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávy KV ZM Židlochovice. 

 

Návrh usnesení: 
 

19/12.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV ZM na I. pololetí 2017. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

19/13 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Soukalová 
prosí o doplnění odpadkových košů pro psy, jmenuje ulici Jiráskovu. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že nechá situaci prověřit a koš doplnit. 
P. Šotnar 

děkuje za občany za pomoc s administrativou související s digitalizací pozemků. Dále prosí o pořízení knihy 
První republika do fondu knihovny. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že knihovna knihu pořídí. 

P. Šotnar 

zve zastupitele na Štěpánský košt vín. 
 

K bodu 

19/14 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se schválenou dotací na opravu a doplnění chodníků ve městě. Jmenuje lokality, 
kterých se to týká a doplňuje, že v rámci schválené dotace dojde i ke zbudování autobusových zastávek na 

sídlišti.   

MVDr. Forejtek 
se vyjadřuje k realizaci oprav povrchů ve městě. Přimlouvá se za lepší projekční přípravu, aby hned po 

dokončení nedocházelo k následným zásahům a poškození povrchu. Jako příklad uvádí Masarykovu ulici, 
která byla po dokončení opravy hned následně rozkopána.  

Ing. Koutná 
vysvětluje, že došlo k souhře náhod. Potkala se reklamace povrchu a havárie vody.  

Ing. B. Svoboda 

se dotazuje, jak jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na archiv a kroniku města. Zda mají prostředky např.  
na nákup publikací. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že archiv vede pan Vyhlídal a o kroniku se stará Mgr. Hladký. Konstatuje, že pokud má někdo 

zájem do archivu nahlédnout může pana Vyhlídala kdykoliv navštívit. Dále uvádí, že na příští jednání ZM 

připraví materiál o fungování archivu a kroniky.  
MUDr. Wendsche 

konstatuje, že systém potřebuje modernizaci. Pan Vyhlídal odvádí velice dobrou práci, ale systém je třeba 
modernizovat. Dotazuje se na budoucí koncepci, kdo např. archiv po panu Vyhlídalovi převezme nebo jak 

bude jeho obsah digitalizován.  

Mgr. Šenkyřík 
souhlasí a konstatuje, že software na digitalizaci je již zakoupen.  Vše se na postupnou digitalizaci archivu již 

připravuje. Na příští jednání ZM připraví i návrh koncepce archivu. 
Ing. Vitula 

seznamuje zastupitele s obnovou diskuse s panem Výborou o prodeji pozemků v lokalitě Líchy. Pan Výbora 
má zájem o odkup asi 6 tis. m2 pozemku ve vlastnictví města, za který nabízí 500,- Kč/m2. Po dohodě 

s městem by oslovil i další majitele pozemků. Dotazuje se na názor zastupitelů. 

P. Helma 
připomíná dřívější podmínku prodeje, a to zbudování nové propojovací komunikace z této lokality.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že pro tuto podmínku není zákonný předpis. Propojku požadovalo město, do této chvíle se však 

nepodařilo přesvědčit majitele pozemků k prodeji.  Pan Výbora navrhuje že zaplatí městu částku rovnající se 

ceny odkupu pozemků pro komunikaci a cenu komunikace pro její budoucí realizaci. 
Helma 
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se domnívá, že pro prodej není důvod. Je to jedna z mála stavebních rezerv ve městě a domů je tam již asi 

15. Výstavbu dalších domů bez propojovací komunikace vidí jako rizikovou. 

Ing. Koutná 
konstatuje, že z lokality je možný technický přejezd přes hráz. 

Ing. Vitula 
konstatuje, že na příštím jednání ZM bude zastupitelům předložen podrobnější materiál k možnému prodeji.  

P. Helma 

se dotazuje k připravované historické publikaci města. Zajímá ho, kdy bude připravena smlouva a kdy ji 
dostane Vlastivědný klub k připomínkám.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že historická publikace byla projednávána na minulém zasedání. Zastupitelé dostali podklady i e-

mailem s uvedením, že je možné se k dané problematice sejít a zodpovědět dotazy.  

P. Helma 
se dále dotazuje k rozpočtu koupaliště. 

Ing. Kafková 
odpovídá, že náklady na letní sezónu provozu koupaliště roku 2016 byly asi 600 tis. Kč. 

Ing. Vitula 
komentuje náklady a celkový stav koupaliště. Chválí práci pana Halušky a konstatuje letní nepřízeň počasí. 

Po Novém roce by se mělo rozhodnout jakým způsobem v provozu koupaliště pokračovat. Ztrátové bude 

koupaliště asi vždy.  
P. Helma 

se dále dotazuje na rozpočet akce „Pochod rakouských čertů“. 
Ing. Vitula 

uvádí částku kolem 200 tis. Kč.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda se nějak nevyvíjí záměr na opravu Švestkova domu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že nechal prověřit všechny možné dotační tituly, avšak na rekonstrukci tohoto objektu žádný 

neexistuje. Postupnými kroky by se snad podařilo získat prostředky z kraje. Zamýšlí se však nad budoucími 
náklady objektu. Původní záměr na vybudování muzea se jeví jako značně neekonomický. Je třeba myslet na 

budoucnost v tom smyslu, že zrekonstruovaná budova a její provoz budou generovat provozní náklady, se 

kterými bude město muset počítat v rozpočtu. Je třeba se připravit na dobu, kdy budou příjmy města nižší a 
tomu podřídit funkci objektu.  Vyzývá přítomné k návrhům na využití objektu. 

 
K bodu 

19/15 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:30 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

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

 
 

 Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne 23. 12. 2016 

 


