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Zápis z 22a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 29. května 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 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Petr Svoboda, Vlastimil Helma, Antonín Houdek 
Neomluven:  

 

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: 

 
22a/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Bc. Lenku Brázdovou a MVDr. Pavla Forejtka. 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
22a/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 22a 
 

22a/1 Zahájení 

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

22a/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
22a/5 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2016 a auditorská zpráva 

22a/6 Účetní   závěrka města Židlochovice za rok 2016 

22a/7 Prodej podílů na pozemku p. č. 2817 pod bytovým domem č. p. 698, 699 v Židlochovicích na sídl. 
Družba 

22a/8 Darování části pozemku a zdi sousedící s budoucí stavbou  komunitního centra 
22a/9 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí ve městě 

Židlochovice 
22a/10 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2017-2019 

22a/11 Kontrolní výbor 

22a/12 Rozprava občanů 
22a/13 Rozprava zastupitelů 

22a/14 Závěr 
 

Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 22. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Chocholáčem a Ing. Vladimírem Hlaváčem, 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 

22a/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

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

popis: příloha č. 22a/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 29. 5. 2017. 

 
K bodu 

22a/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 

22a/5 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2016 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22a/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

22a/5.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2016, a to bez výhrad  a  schvaluje auditorskou zprávu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22a/6 Účetní   závěrka města Židlochovice za rok 2016 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22a/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

22a/6.1 ZM schvaluje: 

účetní závěrku  sestavenou ke dni 31. 12. 2016. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22a/7 Prodej podílů na pozemku p. č. 2817 pod bytovým domem č. p. 698, 699 

v Židlochovicích na sídl. Družba 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22a/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

22a/7.1 ZM rozhodlo: 
prodat podíly na pozemku p. č. 2817, zapsaném na LV č. 2842 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice 

takto: 
- Podíl 3297/133072 xxx, za kupní cenu 3.026,- Kč. 

- Podíl 3297/133072 xxx za kupní cenu 3.026,- Kč. 
- Podíl 3297/133072 xxx za kupní cenu 3.026,- Kč. 

- Podíl 5840/133072 xxx za kupní cenu 5.358,- Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22a/8 Darování části pozemku a zdi sousedící s budoucí stavbou  komunitního centra 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22a/8 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
informuje o dohodě s panem Fenzem, která umožnění průchod pěších z komunitního centra do Nerudovy 

ulice přes pozemek pana Fenze. 
P. Fenz 

upřesňuje dohodu. Město by financovalo stavbu zdi na pozemku pana Fenze výměnou za umožnění tohoto 
průchodu.  

 

Návrh usnesení: 
 

22a/8.1 ZM rozhodlo: 
darovat stávající opěrnou zeď a část pozemku p. č. 1539 pod touto zdí o výměře cca 21 m2, 

který je zapsán na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice do podílového vlastnictví xxx.  

Jedná se stávající opěrnou zeď a část pozemku pod zdí na společné hranici objektů č. p. 98 a 
97. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

22a/9 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád 
nemovitostí ve městě Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 22a/9 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
22a/9.1 ZM schvaluje: 

žádosti o finanční příspěvek na opravu fasád pro uvedené žadatele dle přílohy. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
22a/10 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2017-2019 

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

 

Diskuse:  
 

PhDr. Rubáš 
se dotazuje, zda je v celkové výši úvěru zahrnut i stávající úvěr. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že ano. 
P. Šotnar 

konstatuje, že tímto úvěrem město zadluží své nástupce. Dotazuje se, zda je opravdu nutné všechny akce 
realizovat nyní. 

Ing. Vitula 

vysvětluje, že podíl města na financování dotačních akcí odpovídají asi 1,5 roku běžných městských investic. 
Zbytek investic bude následně hrazen z dotačních prostředků. Dotace jsou časově omezené a pokud by 

město chtělo tyto akce realizovat později, už by na dotace nedosáhlo. 
 

Návrhy usnesení: 
 

22a/10.1 ZM schvaluje: 

přijetí úvěru s Českou  spořitelnou  a.s. s úvěrovým rámcem 260 000 000,- Kč, s úrokovým 
zatížením 1M Pribor + 0,17% (0,37%) ročně, bez ručení nemovitostí, účelově určená 

k refinancování současných úvěrů a financování  investičních akcí r. 2017-2019  
(příl. 1 a 2) 

1.Splatnost úvěru na refinancování současných úvěrů ve výši 10 553 837,- Kč do 30. 12. 2020. 

2.Splatnost úvěru na financování investičních akcí  do 30. 12. 2022. 
  - povinné splátky z obdržených dotací 

  - mimořádné splátky z rozpočtu 
  - pravidelné splátky od 31. 3. 2019 do 30. 12. 2022, celkový objem 40 mil. Kč 

 

22a/10.2 ZM pověřuje: 
starostu podpisem smlouvy. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

22a/11 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 22a/11 

 

Diskuse:  
 

P. Šotnar 
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seznamuje s provedenou veřejnosprávní kontrolou příspěvkových organizací města - MŠ a ZŠ. Návrhy na 

opatření nebyly navrženy. Další kontrola byla na pohledávky a závazky města, rovněž s žádným  návrhem na 

opatření. 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávy KV ZM Židlochovice. 

 

K bodu 

22a/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 

se dotazuje k obecní studni u Dřevomonty. Navrhuje, aby se v letních měsících využila na kropení ulic 
Ing. Koutná 

odpovídá, že město spíše využívá studny u sběrného dvora.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že kropení ulic standardem není. O kropení se dá uvažovat podle počasí.  

P. Fenz 
se dále dotazuje, zda budou úroky z úvěrů z dotace proplaceny.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že úroky ministerstvo neproplácí. Vypočítává, že při čerpání celé částky by úroky činily asi 1 mil. 

Kč.  
P. Fenz 

dále konstatuje, že částka úroků musí být zahrnuta do rozpočtu města.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že určitá částka na úroky v rozpočtu již zahrnuta je. Při vyšším čerpání, kdyby byla tato částka 

překročena, bude změnu schvalovat zastupitelstvo města. 
 

K bodu 

22a/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

se za KV vyjadřuje k písemnému dotazu Ing. Čermáka k obsazování pracovních míst na úřadě. KV toto 

obsazování pracovních míst prověří.  
 

ZM bere na vědomí: 
dotaz Ing. Jana Čermáka k obsazování pracovních míst na úřadě, odeslanou odpověď a návrh 

KV na kontrolu obsazování pracovních míst na úřadě. 

 
PhDr. Rubáš 

se dotazuje na pokračování výstavby pana Outulného. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že v současnosti nemá aktuální informace.  
Ing. Koutná 

poskytuje dnešní informaci, že pan Outulný plánuje zahájit v brzké době stavební práce.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, proč nejsou zprovozněny vodní prvky na náměstí.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že se vzhledem k jejich stáří zprovozňují obtížně a doposud také nebylo úplně letní počasí. Nyní již 

začnou práce na jejich uvedení do provozu. 

Ing. Br. Svoboda 
se dotazuje na vyklizení pozemku na Výhoně po panu Bošákovi. Vyjadřuje obavy z jeho návratu. 

P. Šebek 
odpovídá, že pozemek je z velké části vyklizen, zůstaly na něm pouze trosky po chatkách, které budou 

vyklizeny v nejbližší době.  
Mgr. Kejřová 

konstatuje, že dle jejích informací nyní pan Bošák přebývá v Hustopečích.  
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PhDr. Rubáš 

se dotazuje na důvod navezení sutě u staré silnice za hřbitovem.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že je to suť určena k opravě polních cest na Výhoně. 

P. Šotnar 
navrhuje zřízení kolumbária na hřbitově, na jedné z opravovaných stěn.  

Ing. Vitula 

děkuje za podnět, který nechá prověřit. 
P. Šotnar 

zve všechny přítomné na páteční seminář o víně, v 17 hod do klubovny zahrádkářů. 14. 6. 2017 pak na další 
akci – přednášku o ochraně rostlin a vinné révy. 

Ing. Vitula 

se dotazuje MUDr. Wendscheho na kontakt na potomky rodiny Robertů.   
MUDr. Wendsche 

odpovídá, že kontakt poskytne pan Vavřík. 
Mgr. Šenkyřík 

seznamuje přítomné s další urgencí Celní správy na řešení hazardu ve městě. Dále zve všechny přítomné na  
jubilejní koncert Skřivánku při příležitosti jeho 40. výročí. Akce se koná 18. 6. na letním kině. Další pozvání je 

pan na akci Židlochovice živě, která se koná 24. 6.  

P. Šotnar 
se dotazuje k probíhajícímu nátěru zábradlí na hrobu Robertů. Práce se mu zdá amatérská.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že nátěry provádí město, kvalitu nechá prověřit.  

MUDr. Wendsche 

se dotazuje, kdy se budou restaurovat další sochy u kostela. 
Ing. Koutná 

odpovídá, že se teprve nyní podepisovala smlouva k dotaci. Realizaci odhaduje na podzim.  
P. Šotnar 

konstatuje, že očištěný pomník pana Carla Jirushe má nečitelný nápis.     
Ing. Koutná 

odpovídá, že pokud se jedná o pískovcový pomník tak obnovení nápisu brání památkáři.   

Mgr. Šenkyřík 
konstatuje, že nechá situaci prověřit. Obnovy pomníků probíhají na hřbitově dle seznamu. Obnova nápisů 

přijde teprve na řadu.   
JUDr. Remunda 

se dotazuje, zda se plánuje osazení křižovatky semafory.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že Centrum dopravního výzkumu je spíše nakloněno variantě vybudování propojky ulice 

Komenského s hlavní silnicí a zjednosměrnění náměstí. Semafor by situaci zlepšil jen v exponované časy, 
v jiných časech by docházelo spíše ke zdržení. 

 

K bodu 

22a/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 
 

 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  

 
 

 MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne  

 


