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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 28. června 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 18.02 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Ing. Bronislav Svoboda 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18.02 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 

schopné usnášení. 

 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ JUDr. Ludmila Čermáková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení:  

 
23/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Svobodu a Jana Šotnara. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
23/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 23 
 

23/1 Zahájení 

23/2 Rozprava občanů 
23/3 Zpráva o plnění usnesení 

23/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
23/5 Koupě pozemků na Výhoně a v k. ú. Vojkovice 

23/6 Žádost o koupi pozemku okolo bytového domu č. p. 155 

23/7 Žádost o  prodej části pozemku p. č. 505/2, pod novým označením p. č. 505/3, k. ú. Židlochovice 
23/8 Vyhláška o stanovení koeficientů k dani z nemovitých věcí 

23/9 Koupě pozemků na Výhonu 
23/10 Kontrolní výbor 

23/11 Rozprava občanů 
23/12 Rozprava zastupitelů 

23/13 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 22a. zasedání ZM byl řádně ověřen Bc. Lenkou Brázdovou a MVDr. Pavlem Fortejtkem, byl 

vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je tedy schválený. Připomínky a dotazy 
z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
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K bodu 

23/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 
23/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 23/3 

 

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 28. 6. 2017. 
 

K bodu 
23/4 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 

23/5 Koupě pozemků na Výhoně a v k. ú. Vojkovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 23/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

23/5.1 ZM rozhodlo: 

koupit od xxx,  do svého vlastnictví pozemky v k. ú. Židlochovice zapsané na LV č. 998: 
2102/66  - orná půda – 291 m2 – 11 640,- Kč,  2417/1    - ovocný sad – 25 859 m2 – 517 180,- 

Kč, 2754/1    - orná půda – 437 m2 – 17.480,- Kč a pozemek v k. ú. Vojkovice u Židlochovic 
zapsaný na LV č. 1357 p. č. 2405 - orná půda – 225 m2 – 9.000,- Kč. 

 

Jedná se o pozemky na Výhoně a v k. ú. Vojkovice u Židlochovic u Cézavy.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
23/6 Žádost o koupi pozemku okolo bytového domu č. p. 155 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 23/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
23/6.1 ZM rozhodlo: 
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prodat část pozemku p. č. 1017/1 o výměře cca 16 m2 a část pozemku p. č. 1018/1 o výměře 

cca 12 m2  v k. ú. Židlochovice, které jsou zapsány na LV č. 1 pro k. ú. Židlochovice vlastníkům 

nemovitosti bytového domu na náměstí Míru 155, zapsaných na LV  1641 pro k. ú. Židlochovice, 
za  kupní cenu 300,- Kč/m2 vč. DPH. Přesná výměra pozemků bude stanovena oddělujícím 

geometrickým plánem. 
 

Jedná se o prodej cca 20-ti centimetrů po obvodu domu za účelem provedení zateplení BD. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

23/7 Žádost o  prodej části pozemku p. č. 505/2, pod novým označením p. č. 505/3, k. ú. 
Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 23/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
23/7.1 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku p. č. 505/2, dle GP 1811-439/2016 se jedná o pozemek s novým 
označením p. č. 505/3 o výměře 23 m2 v k. ú. Židlochovice, zapsán na LV č. 1 pro k. ú. a obec 

Židlochovice společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice, v zastoupení firmy E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  290,- Kč/m2 bez 

DPH.  
 

Jedná se o pozemek v areálu hasičské zbrojnice určený pro výstavbu nové distribuční 
trafostanice.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
23/8 Vyhláška o stanovení koeficientů k dani z nemovitých věcí 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 23/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
23/8.1 ZM schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku  města  Židlochovice  č. 1/2017 o stanovení koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitých věcí. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

23/9 Koupě pozemků na Výhonu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 23/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
23/9.1 ZM rozhodlo: 

koupit od xxx,  do svého vlastnictví pozemky p. č. 1679, 1692/1, 2210/107 a 2337/11, které 
jsou  zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 760, za stanovenou 

kupní cenu 145.831,- Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

23/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 23/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

23/10.1 ZM schvaluje: 

Plán práce Kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2017. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

23/11 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

23/12 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 

  

J. Šotnar  
přednesl připomínky občanů ke kontejnerovým stáním na sídlišti. 

Ing. Koutná  
odpovídá, že připomínky se průběžně řeší. 

Vl. Helma  
vznáší dotaz na finanční náklady na vybudování kontejnerových stání na sídlišti. 

Ing. Vitula  

přislíbil, že přesná částka bude uvedena na příštím ZM. 
Dr. Wendsche  

se  dotazuje, jak pokračují restaurátorské práce na sochách před kostelem. 
Ing. Koutná  

odpovídá, že práce nebyly dosud zahájeny, protože zatím nebyla přiznána dotace. 

Vl. Helma  
má dotaz, proč není zahájen provoz koupaliště a jaké byly náklady na jeho provoz v r. 2016. 

Ing. Vitula  
odpovídá, že to bylo z důvodu rekonstrukce brouzdaliště a také z důvodu celkového špatného technického 

stavu koupaliště (shořelo čerpadlo, záložní čerpadlo není pro provoz koupaliště vhodné a proto bylo 
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vyměněno s místní firmou za čerpadlo vhodnější), dalším důvodem je, že nátěry bazénu lze provádět jen při 

určité teplotě, přičemž na jaře byla dlouho zima. 

Ing. Kafková  
odpovídá, že náklady na provoz koupaliště v r. 2016 činily 800 tisíc Kč. 

Vl. Helma  
dotazuje se  na realizaci rekonstrukce historického domu na Strejcově sboru č. p. 32. 

Ing. Vitula  

odpovídá, že město nemá na rekonstrukci finanční prostředky, ale hledá se dotační titul (snad z JMK). 
Ant. Houdek  

ptá se, zda se řeší konzumace alkoholu a chování mladistvých u obchodu potravin u gymnázia. 
Mgr. Kejřová  

odpovídá, že se připravuje OZV na regulaci konzumace alkoholu na veřejnosti. 

Vl. Helma  
vznáší dotaz, zda město chystá oslavy výročí 100 let republiky, Sokol Židlochovice by chtěl také nějakou akci 

připravit. 
Mgr. Šenkyřík  

odpovídá, že ano, dále nabídl, aby se příprav zúčastnil Vlastivědný spolek Židlochovice. 
Vl. Helma  

dotazuje se na možnost realizace polní cesty za domy na ulici Brněnské (Bartákovi a spol.) směrem k hrázi. 

Ing. Vitula  
přislíbil probrat námět s Ing. Výborou. 

Vl. Helma  
vznáší dotaz na realizaci příslibu E.ONu na zapuštění koisku u křižovatky ulice Husova s Masarykovou. 

Ing. Koutná  

slíbila urgovat. 
Vl. Helma  

navrhuje svážení směsného odpadu 1x týdně. 
Ing. Vitula  

přislíbil situaci zvážit. 
Mgr. Rubáš  

dotazuje se na aktuální situaci s realizací publikace o Židlochovicích. 

Mgr. Šenkyřík  
odpovídá, že jsou uzavřeny smlouvy na přípravu podkladů. 

 
K bodu 

23/13 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 18.55 hodin. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

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

 
 

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

V Židlochovicích dne 28. 6. 2017 
 


