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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 8. února 2017 v 18:00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:03 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Bronislav Svoboda, MVDr. Pavel Forejtek, Ing. Petr Svoboda se dostavil v 18:05 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:05 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: 

 
20/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Vlastimila Helmu a Jana Šotnara. 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
V 18:05 se dostavil Ing. Petr Svoboda, přítomno je 13 členů ZM. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
20/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 20 

 
20/1 Zahájení 

20/2 Rozprava občanů 
20/3 Zpráva o plnění usnesení 

20/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

20/5 Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2017 
20/6 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice 
20/7 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2017“ 
20/8 Příprava parkování v ul. Komenského za objektem č. p. 52 – směna pozemků části 359/1 a 359/2 

20/9 Přijetí daru, pozemek v Pastviskách v k. ú. Židlochovice 

20/10 Odkoupení části pozemku  pro obnovu železnice 
20/11 Kontrolní výbor 

20/12 Rozprava občanů 
20/13 Rozprava zastupitelů 

20/14 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

D/ Zápis z 19. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Ing. Petrem Chocholáčem, 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 

20/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
P. Puklová 

konstatuje, že je velký zájem ze strany obchodníků o pozemky. Lidem chodí do schránek množství nabídek k 

odkupu. 
 

K bodu 
20/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/3 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje k odkupu pozemku paní Černé, proč stále probíhá jednání s druhou stranou (jedná se o 

pozemek v k.ú. Hrušovany v blízkosti plánované železniční trati). 
Ing. Vitula 

vysvětluje složitost jednání s paní Černou, která momentálně rozporuje zaměření pozemku. Je však možné i 
jiné řešení, a to, že by došlo, ovšem za cenu vyšších nákladů projektu, k jeho přepracování a pozemek by 

nebyl pro realizaci záměru potřeba. 

P. Helma 
se dále dotazuje na koupi pozemku od pana Homoláče, platnost usnesení je omezena koncem března, jak 

vypadá podpis smlouvy. 
JUDr. Čermáková 

popisuje situaci, omezení platnosti usnesení bylo dáno záměrně, pan Homoláč přestal komunikovat, dá se 

předpokládat, že smlouva nebude uzavřena. 
P. Helma 

se dále dotazuje, proč je v dlouhodobé kontrole plnění usnesení stále nesplněný úkol bezúplatného převodu 
pozemku od Jihomoravského kraje. 

Ing. Vitula 
konstatuje, že zdržení bylo způsobeno administrativními postupy na katastru nemovitostí, s krajem je již 

dohodnuto podepsání smlouvy. 

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 8. 2. 2017. 

 
K bodu 

20/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
20/5 Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice 

pro rok 2017 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 20/5 

 

Diskuse:  

 
P. Helma  

se dotazuje na termín vyúčtování dotace. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že termín bude stejný jako v loňském roce, formulář se měnit nebude. Spolky  budou na 
doporučení kontrolního výboru do vyúčtování navíc podávat krátkou zprávu o využití dotace. 

 

Návrh usnesení: 
 

20/5.1 ZM vyhlašuje: 
Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2017. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

20/6 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 

rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

20/6.1 ZM vyhlašuje: 
Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
20/7 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 

Židlochovice pro rok 2017“ 
Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová,  radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

20/7.1 ZM vyhlašuje: 
dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2017“.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

20/8 Příprava parkování v ul. Komenského za objektem č. p. 52 – směna pozemků části 

359/1 a 359/2 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/8 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje kolik parkovacích míst by mělo za objektem vzniknout. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že jsou dvě varianty, v té menší, reálnější je to asi 20 míst. 

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, pro koho budou parkovací místa určena. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že pro obyvatele ulice Komenského, kde je parkování velice problematické. 
P. Helma 

se dále dotazuje na cenu jednoho parkovacího stání. 
Ing. Vitula 

konstatuje, že parkovací místa lze budovat postupně a cena bude odpovídat běžné ceně. 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje, zda budou místa zpoplatněna pro parkující. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že prozatím se počítá s vyhrazenými nezpoplatněnými místy.  

 
Návrh usnesení: 

 

20/8.1 ZM rozhodlo: 
směnit část pozemku  par. č. 359/1, zapsaného na LV č. 1 v KN pro obec a k. ú Židlochovice, o 

výměře cca 46 m2 (přesná výměra pozemku bude určena oddělujícím geometrickým plánem), 
ve vlastnictví města Židlochovice, za pozemek par. č. 359/2, zapsaný na LV č. 588 v KN pro 

obec a k. ú. Židlochovice, o výměře 31 m2, jehož součástí je garáž, ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxx  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
20/9 Přijetí daru, pozemek v Pastviskách v k. ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/9 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 

konstatuje, že pozemek lze následně nabídnout k pronájmu. 
Ing. Vitula 

souhlasí. 
JUDr. Remunda 

se dotazuje na pozemkové úpravy na Výhoně. 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se situací. V současnosti probíhají jednání s pozemkovým úřadem, jednalo by se o 

komplexní pozemkové úpravy. Připravuje se žádost a jedná se s největšími majiteli pozemků na Výhoně. 
Pokud se záměr podaří, dala by se za státní prostředky vybudovat na Výhoně infrastruktura, jedná se však o 

horizont 6-7 let. 
 

Návrh usnesení: 
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20/9.1 ZM rozhodlo: 

přijmout od xxxxxxxxxxxxx,  jako dar do svého vlastnictví pozemek zapsaný v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 444, dle KN p. č. 2728/68. Jedná se o 
pozemky na Pastviskách. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

20/10 Odkoupení části pozemku  pro obnovu železnice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

20/10.1 ZM rozhodlo: 
koupit část pozemku p. č. KN 609/4 zapsaného na LV č. 2141 pro obec k. ú. Židlochovice o 

výměře cca 35 m2 od firmy STOPRO servis s.r.o., se sídlem Lidická 676, 667 01 Židlochovice, 

IČO: 292 72 971, za stanovenou kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Přesnou výměru stanoví 
geometrický plán, vytvořený dle projektové dokumentace od firmy SUDOP. 

 
Předmětný pozemek se nachází v Židlochovicích vedle trati poblíž Robertovy vily. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

20/11 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 20/11 

 

Diskuse:  

 
P. Šotnar 

seznamuje s provedenou kontrolou vyřizováním petic a stížností. Žádné závady nebyly shledány. 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávy KV ZM Židlochovice. 
 

K bodu 

20/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

20/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
se dotazuje na obsah dopisu společenství vlastníků Cukrovarská 791.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že podněty se týkaly např. hluku z klimatizace Penny, pohybu kamionů, parkování na ulici nebo 

umístění kontejnerů na odpad.   
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P. Helma 

se dále dotazuje, s ohledem na zimu, na pokračování výstavby přístavby ZŠ. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že na stavbě plní dobře svoji funkci  stavební dozor. Objekt se podařilo před nástupem mrazů 

uzavřít a mohou tak probíhat práce uvnitř. Zatím vše nasvědčuje plánovanému dokončení k 30. 6. 2017.  
P. Helma 

se dotazuje k pokračování jednání k plánované výstavbě na Žerotínově nábřeží. 

Ing. Vitula 
si není jist, zda je již vydán regulační plán této lokality. Konstatuje, že po jeho vydání se může výstavba 

rozběhnout. 
P. Helma 

se domnívá, že výstavbě brání neexistence výškopisu lokality.   

Ing. Vitula 
konstatuje, že je vybrán dodavatel projektové dokumentace komunikace a  součástí této dokumentace je i 

stanovení výškopisu. Tento údaj bude tedy v brzké době k dispozici. 
P. Helma 

navrhuje připravit na příští jednání ZM harmonogram postupu v této lokalitě. 
Ing. Vitula 

souhlasí. 

PhDr. Rubáš 
kritizuje zimní úklid mezi autobusovým nádražím a Penny. 

Ing. Vitula 
souhlasí a konstatuje, že roli bude hrát i to, kdy se podaří zrealizovat výstavbu přestupního terminálu. 

P. Houdek 

navrhuje přestěhování pomníku u základní školy.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že se jedná o dílo akademického sochaře. Pomník má historii a je s Židlochovicemi spjatý. 
Navrhuje posouzení přesunu až po konečné úpravě okolí. 

MUDr. Wendsche 
je rád, že se podařilo zrekonstruovat sochu u kostela, dotazuje se, kdy přijdou na řadu ostatní.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že rekonstrukce dalších čtyř soch financovaná z dotace Ministerstva kultury by se měla realizovat 
v letošním roce. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje na ztracený atribut sochy Jana Nepomuckého. 

Mgr. Kejřová 

konstatuje, že rekonstrukce sochy bude realizovaná včetně atributu.  
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že i u sochy sv. Floriana byly poškozeny atributy. Bylo zjištěno, že poškození způsobovali hledači 
kešek. Keška byla autorem na žádost města odstraněna.  

MUDr. Wendsche 

se dotazuje, proč nebyl Vlastivědný spolek o této akci informován. 
Ing. Vitula 

vysvětluje, že v tomto případě bylo potřeba jednat rychle, materiál byl radě města předložen ve velice krátké 
době.  

PhDr. Rubáš 
navrhuje pořízení kamery směrem k sochám.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že na ulici Komenského je plánováno pořízení kamer. Neví ovšem, zda kamery na sochy 
dohlédnou. Dále konstatuje, že pořídit kamery do celého města ani nelze. 

Ing. P. Svoboda 
kritizuje nově pořízenou štěpku u výsadeb na sídlišti. Štěpka silně zapáchá po siláži.  

Ing. Vitula 

konstatuje, že nechá prověřit, zda lze tuto situaci ještě nějak napravit. 
P. Helma 

se dotazuje na účast radních na plese města. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že on sám byl nemocný a plesu se nemohl účastnit.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že rovněž nebyl na plese z důvodu zdravotní indispozice manželky.  

Ing. Chocholáč 
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konstatuje, že se také neúčastnil z důvodu pracovního vytížení. 

P. Helma 

konstatuje, že ze zastupitelů se plesu nikdo nezúčastnil, zajímá ho, zda ples navštívili zástupci z Gbel. 
Mgr. Kejřová 

odpovídá, že plesu se zúčastnili jak primátor, tak tajemnice se svými protějšky. Za město se jim věnovala 
ona spolu s manželi Kahounovými a Betášovými. Ti se pak účastnili i plesu v Gbelech. 

P. Šotnar 

zve přítomné na výstavu vín 11. 3. 2017. 
MUDr. Wendsche 

konstatuje, že účast přislíbili i zástupci z Grosskrutu. 
Ing. Vitula 

na závěr avízuje možné mimořádné zasedání ZM, které by mohlo být svoláno kvůli prodeji pozemků v lokalitě 

Líchy a vlastníku sběrných surovin, se kterým je jednáno o možném přesunu provozovny z důvodu výstavby 
přestupního terminálu.  

 
K bodu 

20/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

Ověřovatelé Vlastimil Helma  ........................................................  
 

 

 Jan Šotnar  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne 15. 2. 2017 
 


