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Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 6. září 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 8 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Ing. Bronislav Svoboda, MVDr. Pavel Forejtek, Ing. Vladimír Hlaváč, Ing. 
Petr Chocholáč, Antonín Houdek, Vlastimil Helma se dostavil v 18:08 

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: 
 

24/0.1 ZM volí:  

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

Hlasování: 8 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

24/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 24 

 

24/1 Zahájení 
24/2 Rozprava občanů 

24/3 Zpráva o plnění usnesení 
24/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

24/5 Rozpočtová opatření za první pololetí 2017 

24/6 Dotace  OPVK - výpůjčky školám regionu 
24/7 Prodej bytů na sídl. Družba č. p. 651, 652 

24/8 Přijetí daru, pozemek v Prostředních podsedcích v k. ú. Židlochovice  
24/9 Odkoupení budovy Žerotínovo nábřeží 112 a p. č. 531/5 od společnosti U Sedláčků 

24/10 Kontrolní výbor 
24/11 Rozprava občanů 

24/12 Rozprava zastupitelů 

24/13 Závěr 
 

Hlasování: 8 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 23. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Janem Šotnarem, byl předložen 

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

zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 

K bodu 

24/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

24/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/3 

 

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 6. 9. 2017. 

 
K bodu 

24/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
V 18:08 se dostavil Vlastimil Helma, přítomno je 9 členů ZM. 
 
Diskuse:  

 

P. Helma  
se ptá na důvody ukončení nájmu Pedagogicko-psychologické poradny na Robertově vile, zda je výpověď 

z prostor podaná kvůli výši nájmu. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že nikoliv. Jde o reorganizaci sítě poraden, které ruší koncept odloučených pracovišť a budou 

koncentrovány v Brně. Jednotliví pracovníci pak budou mít přiděleny jednotlivé školy, které budou i osobně 
navštěvovat. 

Ing. Maša 
se dotazuje na důvod zpracování koncepce „Národnostní menšiny a cizinci ve městě Židlochovice – soužití a 

integrace“. 

Bc. Brázdová 
odpovídá, že koncepce byla vypracována na základě nařízení kraje Mgr. Tycovou, její znění bude zveřejněno 

na webu města.  
Mgr. Kejřová 

doplňuje, že nařízení nevzniklo v souvislosti s imigranty, ale spíše v souvislosti s romským etnikem.  
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
24/5 Rozpočtová opatření za první pololetí 2017 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

rozpočtová opatření č. 1 – č. 8  rozpočtu  r. 2017. 
 

K bodu 
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24/6 Dotace  OPVK - výpůjčky školám regionu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
24/6.1 ZM schvaluje dar DHM a DNM dle přílohy: 

 

- ZŠ Židlochovice, p.o.         463 788,20 Kč 
- ZŠ Rajhrad, p.o.                  270 912,30 Kč 

- ZŠ Měnín, p.o.            91 493,50 Kč   
- ZŠ Těšany, p.o.                167 687,20 Kč 

- ZŠ Hrušovany u Brna         110 976,80 Kč 

- ZŠ Vojkovice, p.o.               28 523,- Kč          
- ZŠ Unkovice, p.o.           37 200,80 Kč 

- ZŠ Nosislav, p.o.           30 303,80 Kč   
- ZŠ Bratčice, p.o.           46 614,60 Kč 

- ZŠ Rajhradice, p.o.           85 735,- Kč 
- ZŠ Moutnice, p.o.                37 200,80 Kč 

- ZŠ Medlov, p.o.                   20 890,- Kč 

- ZŠ Přísnotice, p.o.               20 890,- Kč 
- ZŠ Žabčice, p.o.                  20 890,- Kč 

- ZŠ Žatčany, p.o.                  20 890,- Kč 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
24/7 Prodej bytů na sídl. Družba č. p. 651, 652 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/7 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

upozorňuje na neúplnost podkladového materiálu v tom, že v něm nejsou uvedeny výměry bytů. Z tohoto 
důvodu se zdrží hlasování. 

Ing. Kafková 

uvádí, že všechny byty mají stejnou výměru, je to kolem 60 m2. Na tržní cenu bytů byl zpracován odhad a 
materiál byl projednán ve finančním výboru. 

Ing. Vitula 
vysvětluje, že informace o výměrech není úplně podstatná, tržní odhad ceny se nezpracovává jen na základě 

plochy bytu, ale porovnávají se nabídky trhu podobných nemovitostí. 

 
Návrh usnesení: 

 
24/7.1 ZM rozhodlo: 

nabídnout k odkoupení  
 bytové jednotky č. 651/12, 651/13, 651/14 v domě č. p. 651, postaveném na pozemku 

p. č. 2801, zapsané na listu vlastnictví č. 1903 v katastru nemovitostí pro obec a 

katastrální území Židlochovice a  

 bytové jednotky č. 652/12, 652/13, 652/14 v domě č. p. 652, postaveném na pozemku 

p. č. 2802, zapsané na listu vlastnictví č. 1965 v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální území Židlochovice,   
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s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a příslušných pozemcích p. 

č. 2801 a 2802, jejich nájemcům za cenu 2,3 mil. Kč, se splatností před podáním návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 
 1 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
24/8 Přijetí daru, pozemek v Prostředních podsedcích v k.ú. Židlochovice  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 24/8 

 

Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

upozorňuje na chybu v materiálu, správná ulice je Palackého. 
Ing. Vitula 

děkuje za upozornění. 
 

Návrh usnesení: 

 
24/8.1 ZM rozhodlo: 

přijmout od xx, jako dar do svého vlastnictví pozemek zapsaný v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na LV č. 816, p. č. 1961. Jedná se o pozemek v Prostředních podsedcích. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

24/9 Odkoupení budovy Žerotínovo nábřeží 112 a p.č. 531/5 od společnosti U Sedláčků 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/9 

 

Diskuse:  
 

JUDr. Remunda 
se dotazuje, zda pan Sedáček stále dluží na nájemném.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že dlužil, ale již vše vyrovnal.  
P. Helma 

odkoupení nemovitostí vítá, hlavně z důvodu narovnání vlastnických vztahů.  
Mgr. Šenkyřík 
oznámil k projednávanému bodu podjatost z důvodu vzdálených rodinných vazeb. 
Ing. Maša 
se domnívá, že podmínky jsou pro p. Sedláčka hodně výhodné. 

Ing. Vitula 
popisuje náročnost celého jednání. Město by se na jednu stranu bez těchto nemovitostí obešlo, na stranu 

druhou by se však přístup k budovaným parkovištím zkomplikoval.  Stavba budovy je na pozemku města, ale 
bylo by komplikované zajistit její vydržení a následné odstranění objektu.    

 

Návrh usnesení: 
 

24/9.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od společnosti U Sedláčků s.r.o., Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlochovice  IČ 

29061202 objekt občanské vybavenosti č. p. 112, který stojí na pozemku číslo KN 531/3 (tento 

pozemek je v majetku města Židlochovice) a dále pozemek číslo KN 531/5, vše zapsáno 
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v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.  Židlochovice na listu vlastnictví č. 1603, za cenu 1,5 

milionu Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

24/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 24/10 

 

Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 

P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu výběrových řízení na obsazování pracovních pozic MěÚ Židlochovice. 

Závady nebyly shledány.  

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV ZM Židlochovice. 
 

K bodu 

24/11 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se situací kolem plánované propojky ulic Malinovského a Komenského. Propojka je dle 

platného územního plánu plánována na soukromém pozemku Betášů. Tato informace byla zaslána na 
katastrální úřad, který na jejím základě zanesl na předmětný pozemek Betášů předkupní právo města. 

Betášovi následně požádali o změnu přístupu města. Navrhují místo propojky zřízení obratiště. Návrh se 
projednával na technické komisi a na zřízení tohoto obratiště byl vytipován vhodný pozemek.  Pokud by se 

ke zřízení obratiště vyjádřil kladně i dopravní projektant, navrhuje starosta v tomto změnu územního plánu. 

Samotné zpětvzetí návrhu z katastru není bez souhlasu zastupitelstva možné, dokud se však nenajde jiné 
technické řešení není ani vhodné. Město v současnosti poptává dopravního projektanta k posouzení situace. 

Další možností je oddělení pozemku pro zřízení komunikace na náklady města. Překupní právo by tak 
neblokovalo celý pozemek.  

Ing. Petr Betáš 
žádá jako zástupce majitelů pozemků (rodičů) zastupitele o přehodnocení situace. Předkládá návrh řešení 

v písemné podobě. Jedná se o odstranění předkupního práva pozemku a zřízení obratiště na pozemku 

města.  Dle jeho názoru je velikost pozemku města pro obratiště dokonce větší, než je normou stanovené 
minimum. Dotazuje se na další postup. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že oslovení dopravní projektanti jsou zaneprázdněni. Vyzývá Betášovi k doporučení jiných. Poté by 

bylo svoláno jednání za účasti technické komise a dopravního inženýra k posouzení území.  

P. Šotnar 
konstatuje, že pamatováno na zřízení propojky mělo být již při vydávání stavebního povolení domu 

Betášových.  
Ing. Petr Svoboda 

reaguje z pohledu hasičů. Rozumí pohnutkám Betášů, ale upozorňuje, že z hlediska hasičů a bezpečnosti 
obratiště nic nevyřeší. Ulice je úzká a zřízení obratiště řeší problém max. jednoho hasičského vozu nebo 

obracení vozu popelářů. V případě požáru, kdy vyjíždí více hasičských vozů, obratiště nic neřeší. Ideální je 

zjednosměrnění ulice a vybudování propojky.  
P. Helma 

upozorňuje, že ke zřízení obratiště bude nutný souhlas i majitelů okolních pozemků.  
Ing. Petr Betáš 

se dotazuje k termínu řešení problému. 

Ing. Vitula 
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odpovídá, že jakmile bude k dispozici dopravní odborník bude svoláno jednání technické komise. Samotná 

změna ÚP je časově náročný proces, může trvat i ¾ roku. Kroky ke smazání překupního práva na katastru 

by se však město snažilo urychlit.  
P. Hájková 

se dotazuje, zda se ve městě neplánuje v dohledné době zřízení dalšího nákupního střediska. Domnívá se, že 
kvalitní obchody v Židlochovicích chybí. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že město k dispozici žádné pozemky pro vybudování nového střediska nemá. Dřívější návrh na 
přebudování objektů na sídlišti na takovéto prostory byl nevhodný z důvodu parkování. Dále uvádí, že podle 

posledních informací se v objektu za Penny plánuje rozšíření Penny. Podle jiných informací však došlo k  
pozastavení záměru.  

Mgr. Kejřová 

uvádí, že po vybudování Penny za Rajhradem dojde k odlehčení Penny v Židlochovicích.   
P. Hájková 

děkuje za vybudování nové krásné školy. 
Ing. Vitula 

děkuje a obrací se s díky ke všem zastupitelům. 
JUDr. Remunda 

upozorňuje na zapomenutý materiál k opravě polních cest na Výhoně.  

In. Vitula 
upřesňuje, že se jedná o materiál deponovaný z pozemků u sběrného dvora. Na podzim se jím začnou cesty 

opravovat.  
P. Šotnar 

se dotazuje na záměr s objektem po panu Kovalíkovi na Palackého ulici. Občané se obávají stavby buněk pro 

bezdomovce na tomto místě. 
Ing. Vitula 

vysvětluje záměr města s výstavbou objektů soc bydlení. Občané potřební tohoto bydlení tu jsou a budou. Je 
otázkou, zda jim takové bydlení a pomoc nabídnout nebo je tolerovat pod mostem.  Město počítá s 

přebudováním prostorů na soc. bydlení na Komenského 52 a na ul. Zámecká – v objektu bývalé fořtovny. 
Dále se počítá s rekonstrukcí buněk u Adosy a pořízením 1-2 mobilhausů na ul. Palackého. Pro tyto občany 

je lépe mít dvě místa, nežli jedno, je totiž lepší takovéto občany včlenit mezi běžné občany nežli je vyčlenit 

na jedno místo spolu. Jmenuje bezdomovkyni p. Pospíšilovou a popisuje její situaci. Oceňuje její snahu 
pracovat a skončit s pitím alkoholu. 

P. Šotnar 
se dotazuje na možnou dotaci na objekt na Strejcově sboru z Norských fondů.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že nejprve je třeba určit využití objektu, nechat zpracovat studii. 
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že Norské fondy sledoval, ale před 4 lety nebyly investice do památek možné,  je třeba to zjistit. 
Ing. Vitula 

dále konstatuje, že rekonstrukce objektu Strejcova sboru zůstává záměrem, který město plánuje. Investici 

odhaduje na 25-35 mil. Kč.  Sám uvažoval o podání žádosti na dotaci z kraje pro počáteční opravu. Nejprve 
je však nutné určit využití objektu. 

P. Šotnar 
připomíná 90. výročí narození p. Úlehlové, které momentálně žije v Praze.  

Bc. Brázdová 
odpovídá, že o výročí ví, bude jí posílat přání.   

PhDr. Rubáš 

kritizuje psí exkrementy, které znepříjemňují procházky. Jmenuje cestu na Líchách a k bažantnici. Dotazuje 
se na možnost pokutování. Dalším problémem jsou pobíhající psi bez náhubků. Sám viděl souseda, který po 

svém psu neuklidil.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že situace je složitá. Uvádí, že např. na Líchách nějaký pejskař exkrementy do pytlíku sbírá, ale 

dává je i se sáčkem pod strom. To už je lepší nechat je na zemi volně. Dá však pokyn městské policii 
k větším kontrolám.  

Mgr. Šenkyřík 
konstatuje, že právě probíhá rekonstrukce soch před kostelem, v listopadu by mělo být opraveno 5 soch. Na 

další rok plánuje město opravu sochy Sv. Urbana. Dále popisuje návštěvu města panem Robertem, přímého 
potomka (vnuka) rodiny Robertů. Děkuje MUDr. Wendschemu za zorganizování návštěvy. Pan Robert 

děkoval městu za údržbu hrobů a zdraví všechny zastupitele. Byl také dojatý z obsazení a fungováni vily. 

P. Helma 
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upozorňuje na polevování kontrol městské policie k placení parkování na náměstí. Dochází k tolerování 

parkování bez placení déle stojících vozidel a aut zaměstnanců radnice.  

Ing. Vitula 
děkuje za upozornění. 

 
K bodu 

24/12 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

24/13 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:30 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  

 

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

 
V Židlochovicích dne 13. 9. 2017 

 


