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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 24. dubna 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 18:00 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Vlastimil Helma, Bc. Lenka Brázdová 
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: 

 
22/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Chocholáče a Ing. Vladimíra Hlaváče. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
22/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 22 
 

22/1 Zahájení 

22/2 Rozprava občanů 
22/3 Zpráva o plnění usnesení 

22/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
22/5 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2017 

22/6 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2017 

22/7 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM p. č. 983/1 
22/8 Odkoupení pozemku pro vjezd do terminálu IDS p. č. 647/14 a 648/13 

22/9 Židlochovice – přestupní terminál IDS, nekolejová část – podání žádosti o dotaci 
22/10 Komunitní centrum Židlochovice – podání žádosti o dotaci 

22/11 Denní stacionář Židlochovice – podání žádosti o dotaci 
22/12 Pověření Rady města ke schvalování rozpočtových opatření 

22/13 Rozprava občanů 

22/14 Rozprava zastupitelů 
22/15 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 21. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Janem Šotnarem, byl vyložen 

k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je tedy schválený. Připomínky a dotazy z minulého 

zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 

K bodu 

22/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

22/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/3 

 

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 24. 4. 2017. 

 
K bodu 

22/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

se dotazuje k návrhu rodiny Betášů na změnu územního plánu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že s panem Betášem jednal. Jejich žádost byla projednávána v technické komisi i na poslední radě 

města. Město nechá prověřit možnost změny územního plánu se zřízením obratiště v ulici Malinovského. Při 
negativním výsledku by se překupní právo vymezilo jen na konkrétní část pozemků.  

 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

22/5 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2017 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

22/5.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu r. 2017. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
22/6 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2017 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/6 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

22/6.1 ZM schvaluje: 
rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 

2017 dle přílohy.  

 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
22/7 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM p. č. 983/1 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
22/7.1 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. 983/1 o výměře 7428 m2, 
ostatní plocha, silnice, zapsaný na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice, od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště 

Brno, Příkop 11, 604 47 Brno. 
Jedná se o pozemek pod ulicí Brněnskou. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22/8 Odkoupení pozemku pro vjezd do terminálu IDS p. č. 647/14 a 648/13 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

22/8.1 ZM rozhodlo: 
koupit od xxx,  do svého vlastnictví části pozemků p. č. 647/14 o výměře cca 398 m2 a p. č. 

648/13 o výměře cca 15 m2, pozemky jsou  zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na LV č. 1763, přesnou výměru určí geometrický plán při realizaci stavby, za 
stanovenou konečnou kupní cenu 1 800,- Kč/m2. 

 
Do doby  provedení stavby bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

 
Jedná se o pozemky potřebné pro výstavbu přestupního terminálu IDS  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

22/9 Židlochovice – přestupní terminál IDS, nekolejová část – podání žádosti o dotaci 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/9 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
seznamuje s dalším plánovaným projektem, a to vybudování přírodovědných učeben ZŠ. Seznamuje 

s prognózou demografického vývoje a návrhem na řešení situace. 

Dále uvádí, že projekty nejsou z dotačních prostředků financovány předem, ale zpětně. Na překlenutí 
přechodného období bude tedy město muset poptat úvěr. Vzhledem k nízkým úvěrovým sazbám se uvažuje i 

o přefinancování stávajících úvěrů.  
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje na časový horizont projektů. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že výstavbě denního stacionáře a komunitního centra bude předcházet demolice objektů. Výstavba 

stacionáře by měla zahrnovat i výstavbu soc. bytů (z jiné dotace) což může znamenat jisté zdržení. Zahájení 
stavby stacionáře by mohlo začít v polovině příštího roku. Vyhlášení soutěže na výstavbu terminálu i 

komunitního centra předpokládáme na podzim, po té lze začít s výstavbou. Dokončení výstavby je pak pro 
terminál konec roku 2018, pro stacionář a komunitní centrum konec roku 2019.   

 

Návrh usnesení: 
 

22/9.1 ZM schválilo: 
podání žádosti o dotaci na projekt Židlochovice – přestupní terminál IDS, nekolejová část do 

výzvy č. 8 Statutárního města Brna „Modernizace a výstavba přestupních terminálů“ (ve vazbě 

na výzvu č. 50 ŘO IROP). 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
22/10 Komunitní centrum Židlochovice – podání žádosti o dotaci 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
22/10.1 ZM schválilo: 

podání žádosti o dotaci na výstavbu Komunitního centra Židlochovice do výzvy č. 6 Statutárního 
města Brna „Infrastruktura komunitních center“ (ve vazbě na výzvu č. 60 ŘO IROP). 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22/11 Denní stacionář Židlochovice – podání žádosti o dotaci 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
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22/11.1 ZM schválilo: 

podání žádosti o dotaci na výstavbu Denního stacionáře Židlochovice do výzvy č. 5 Statutárního 
města Brna „Infrastruktura sociálních služeb“ (ve vazbě na výzvu č. 60 ŘO IROP). 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22/12 Pověření Rady města ke schvalování rozpočtových opatření 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/12 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

22/12.1 ZM svěřuje: 
Radě města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  

zřízení), ve znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2017 v  

plném  rozsahu  dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
22/12.2. ZM ukládá: 

Radě města předkládat čtvrtletně Zastupitelstvu města provedená rozpočtová opatření na 

vědomí. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 

K bodu 

22/13 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

22/14 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
avízuje další jednání ZM v pondělí 29. 5. 2017 v 18:00 hod. 

Dále seznamuje se situací ohledně projektu komunitního centra. Po digitalizaci pozemků se posunula horní 
hranice městského pozemku za radnicí na sousední pozemek p. Prokopové. Na něm má paní Prokopová 

v současnosti opěrnou kamennou zeď, která odděluje výškové úrovně mezi parcelou města a pozemkem 
paní Prokopové. Před touto zdí je v projektu na pozemku města navržena nová opěrná železobetonová 

stěna. Paní Prokopová má podepsat dokumenty potřebné k výstavbě komunitního centra. Předběžná dohoda 

s paní Prokopovou je, že by se jí tento pozemek pod stávající opěrnou stěnou o výměře asi 20 m2 (po 
zaměření skutečného provedení a zpracování oddělujícího geometrického plánu) převedl darem. Hranice 

parcel by tedy probíhala na styku stávají a nové opěrné stěny. Tento úkon by byl na programu příštího 
jednání zastupitelstva.  
JUDr. Remunda 

se dotazuje k opravě silnice na Nosislav, zda budou odtěžené žulové kostky vráceny zpět. 
Ing. Vitula 
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odpovídá, že situaci již nechal prověřit. Bohužel odpovědi se různí. Ing. Koutná dostala od stavební firmy 

odpověď, že kostky jsou pouze uschovány a vrátí se zpět, on sám dostal odpověď od radního kraje pana 

Hanáka, že s navrácením kostek se nepočítá. Situaci nechá znovu prověřit.   
 

K bodu 

22/15 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:00 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

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

 

 
 Ing. Vladimír Hlaváč  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne  

 


