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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 13. prosince 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 15 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: 0 
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: 

 
26/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Svobodu a Vlastimila Helmu. 

 
Hlasování: 15 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
26/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 26 
 

26/1 Zahájení 

26/2 Rozprava občanů 
26/3 Zpráva o plnění usnesení 

26/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
26/5 Darování pozemků v areálu ČOV v k. ú. Židlochovice 

26/6 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2018 

26/7 Návrh na schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva města Židlochovice od 01. 01. 
2018 a návrh na kumulaci odměn neuvolněných členů zastupitelstva města Židlochovice 

26/8 Rozpočet  roku  2018 a střednědobý výhled 
26/9 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 

26/10 Žádost o vypořádání podílového spoluvlastnictví 
26/11 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM  

26/12 Úvěr na financování dotačních akcí v r. 2017-2019 – dodatek č. 1 

26/13 Kontrolní výbor 
26/14 Rozprava občanů 

26/15 Rozprava zastupitelů 
26/16 Závěr 

 

Hlasování: 15 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 25. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem a Janem Šotnarem, 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 

26/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se dotazuje na důvod rozhodnutí vyvážet odpad 1x za 3 týdny. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že k tomuto rozhodnutí dospěla rada po dlouhé diskusi, které předcházel průzkum naplněnosti 
popelnic i zkušenosti okolních obcí, kde se vyváží 1x měsíčně. 10. 1. 2018 pak proběhne  diskuse s občany 

na toto téma. Důvody, které vedly ke snížení četnosti svozu, jsou nejen ekonomické, ale je zde také snaha 
zapojit do třídění i ty obyvatele, které dosud netřídí. Z průzkumu, který probíhal v průběhu roku, vyplynulo, 

že popelnice na směsný odpad nebývají naplněné anebo jsou naplněné tam, kde se netřídí. 

P. Helma 
namítá, že popelnice budou zapáchat. Největším problémem budou kontejnerová stání.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že u kontejnerových stání zůstává svoz 1x týdně. Zkušenosti z okolních obcí ukazují, že zápach 

není zásadně větší než dosud. Jediný problém vidí u rodin s malými dětmi, kde tvoří velký podíl odpadu 
pleny. V případě, že by se nově nastavený třítýdenní svoz neosvědčil, je město připraveno k návratu do 

stávající praxe i v průběhu roku.   

P. Helma 
namítá, že po 3 týdnech budou na popelnicích červi, maso a kosti se hází do směsného odpadu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že kdo třídí tak červy nemá. S odborníky konzultoval, že pokud se nejedná o velké kosti lze je 

spolu s malými zbytky masa hodit do bioodpadu, systém je zpracovat zvládne. Dále uvádí, že v létě se bude 

bioodpad svážet opět týdně. 
P. Helma 

se domnívá, že pokud teď bude frekvence svozu nižší, jedná se o skryté zdražení namísto slibovaného 
zlevnění.  

Ing. Vitula 

vysvětluje, že teprve rok 2018 bude rokem, kdy do nového systému třídění bude zapojena většina 
domácnosti po celý rok a teprve za rok 2018 budou k dispozici reálná čísla, poté lze zlevňovat.   

MVDr. Forejtek 
podporuje názor pana Helmy, že svozy by měly být častější. Je důležité, aby odpad mizel, jinak hrozí 

hlodavci, zápach a červi.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že rada se bude po diskusi občanů frekvencí svozu odpadů ještě zabývat. 

 
K bodu 

26/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/3 

 

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 13. 12. 2017. 

 
K bodu 

26/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
seznamuje přítomné, mimo jiné, hlavně se situací okolo rekonstrukce hasičky. Popisuje problémy 

s dodavatelskou firmou. 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
26/5 Darování pozemků v areálu ČOV v k. ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
26/5.1 ZM rozhodlo: 

darovat pozemky p. č. 2780/2, 2780/3, 2780/4, 2780/5, 2780/6, 2780/7, 2780/8, 2780/9, 
2780/10, 2780/11 zapsané na LV č. 1 v katastrálním území Židlochovice Vodovodům a 

kanalizacím Židlochovicko, dobrovolnému svazku obcí, se sídlem Hrušovanská 214, Vojkovice, 

667 01 Židlochovice. 
Jedná se o pozemky v areálu ČOV Židlochovice, která je ve vlastnictví svazku. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

26/6 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2018 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

26/6.1 ZM schvaluje: 
plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2018 (s možností operativní 

změny termínů): 

27. 31. 01. 2018 
28. 14. 03. 2018 

29. 02. 05. 2018 
30. 20. 06. 2018 

31. 05. 09. 2018 

32. 17. 10. 2018 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
26/7 Návrh na schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva města Židlochovice 

od 01. 01. 2018 a návrh na kumulaci odměn neuvolněných členů zastupitelstva města 
Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/7 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 
26/7.1 ZM stanovuje: 

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce v souladu 

s ustanovením § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění novely č. 
99/2017 Sb. a v souladu s NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků následovně:  

  1. místostarosta 8.000 

2. místostarosta 17.000 

člen Rady města 1.900 

předseda finančního výboru 2.000 

předseda kontrolního výboru 2.000 

předseda komise 700 

členové komise pro občanské záležitosti 1.000 

člen zastupitelstva města 500 

 

 
26/7.2 ZM stanovuje: 

že v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 
odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí: člena rady města, předsedy výboru/komise/zvl. 

orgánu obce a člena výboru/komise/zvl. orgánu obce, a to za předpokladu, že do souhrnné 

odměny jsou zahrnuty maximálně 3 odměny (i stejného druhu) za výkon vyjmenovaných funkcí 
s nejvyšší částkou schválenou Zastupitelstvem města Židlochovice, v souladu s ustanovením § 

74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění novely č. 99/2017 Sb. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
26/8 Rozpočet  roku  2018 a střednědobý výhled 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/8 

 

Diskuse:  

 
Ing. Br. Svoboda 

konstatuje, že FV návrh rozpočtu projednal a doporučuje ho ke schválení. 
 

Návrhy usnesení: 

 
26/8.1 ZM schvaluje: 

Rozpočet pro r. 2018 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje  
střednědobý výhled pro roky 2018-2022. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
26/8.2 ZM schvaluje: 
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závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1.500 tis. Kč, 200 tis. Kč 

na opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
26/8.3 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 2018 v  

plném  rozsahu  dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

26/8.4 ZM ukládá: 
Radě města předkládat čtvrtletně Zastupitelstvu města provedená rozpočtová opatření na 

vědomí. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
26/9 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 26/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
26/9.1 ZM schvaluje: 

vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Židlochovice č. 6/2015 

(vyhláška o místním poplatku za PDO), jíž se stávající příloha č. 1 k uvedené vyhlášce doplní o 
rozúčtování skutečných nákladů města Židlochovice na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu pro rok 2018. Výše poplatku a stejně tak i zbytek vyhlášky o místním poplatku za PDO 
zůstávají beze změny.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

26/10 Žádost o vypořádání podílového spoluvlastnictví 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

26/10.1 ZM rozhodlo: 
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vypořádat podílové spoluvlastnictví pozemku p. č. 1781 v k. ú. Židlochovice, dle přiložené 

situace. Městu Židlochovice připadne část pozemku v šířce 6 m a výměře cca 115 m2, zbytek 

pozemku bude mít  ve svém výlučném vlastnictví xx (stávající spolumajitelka pozemku). 
Přesnou výměru stanoví geometrický plán.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

26/11 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

26/11.1 ZM rozhodlo: 
přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. KN 2727/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, zapsán 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 částí komunikace ulice Komenského. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

26/12 Úvěr na financování dotačních akcí v r. 2017-2019 – dodatek č. 1 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

26/12.1 ZM schvaluje: 

dodatek č. 1 ke  smlouvě o úvěru č. 0317291459/LCD ze dne 2. 8. 2017 a pověřuje starostu 
města podpisem tohoto dodatku. 

  
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

26/13 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 26/13 

 

Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 

P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu příspěvkových organizací, a to MŠ a ZŠ. Vše bylo v naprostém pořádku a 

návrh na opatření není. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV ZM Židlochovice. 
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K bodu 

26/14 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 

P. Houdek 
se dotazuje, kam zmizelo zařízení s radarem z Rajhradu.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že do Těšan. V Rajhradě už kvůli hustotě provozu problémy s rychlostí nejsou.  

P. Houdek 
se dále dotazuje, zda se plánuje osazení radaru i v Blučině.   

Ing. Vitula 

odpovídá, že umístění radaru podléhá schválení Policie ČR. K jeho umístění v Blučině je policie kritická, byl 
by zde totiž vhodnější spíše úsekový radar.   

 
18:52 odchází Vlastimil Helma, přítomno je 14 členů ZM. 
 

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, co bude s archivem města. Slyšel, že archiv úřadu se bude stěhovat do budovy školy na 

Coufalíkově nám. a dotazuje se, zda se by se tam nemohl přestěhovat i tento archiv. Dále se dotazuje, kdo 
nahradí současného archiváře pana Vyhlídala a na digitalizaci archivu. Pan Vyhlídal vede evidenci archivu 

pouze v papírové podobě a dle jeho názoru digitalizace vázne. Nový modernější přístup i nové prostory by 
archivu prospěly.  Konstatuje, že by bylo vhodné archivovat i některé movité věci, např. trámy 

z rekonstrukce střechy kostela nebo náhrobky ze hřbitova. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že do budovy školy je plánováno přesunutí archivu úřadu z objektu bývalé SUS a z Masarykovy 

ulice. Celý přesun je plánován až po té, co bude jistá demolice budovy. Prozatím se budou do jedné ze tříd 
ukládat nové dokumenty. S přesunem městského archivu se nepočítalo, ale dalo by se nad tím uvažovat. 

Ing. Koutná 

doplňuje informace o záměr umístit na hřbitově staré pomníky k jeho zdi.  
Mgr. Šenkyřík 

uvádí, že s panem Šotnarem a s paní Hanzlíkovou hroby prošli a je připravený seznam významných hrobů. 
Některé z nich se ve spolupráci s paní Hanzlíkovou pokusí město přesunout do režimu památkově 

chráněných, aby se na ně daly čerpat dotační prostředky. K digitalizaci archivu uvádí, že se jedná o velké 

množství dat a časově náročnou práci, kterou na dohodu vykonává pan Hladký.  
PhDr. Rubáš 

navrhuje na digitalizaci zaměstnat osobu na plný úvazek. Také předání archivu bude nějakou dobu trvat, 
odhaduje min. půl roku, a mělo by se s tím už začít. 

Ing. Vitulovi 
to nepřipadá reálné. Digitalizace archivu je něco, co nespěchá, dokumenty ještě nějakou dobu počkají. 

Pokud by se přibíral nový pracovník bylo by efektivnější ho využít např. na odboru investic nebo 

v projektech.  
MUDr. Wendsche 

se dotazuje na vybavení pro digitalizaci.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že se digitalizuje pomocí scaneru a archivačního programu Moravského zemského muzea, zálohuje 

se na harddisk. 
P. Šotnar 

informuje, že občané jsou nespokojeni s pozdním roznosem zpravodaje. Dále připomíná, že občanům chybí 
zrušené nástěnky. Navrhuje, aby se organizace, které mají o nástěnky zájem, na jejich nákupu finančně 

podílely.    
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že nový prostor pro nástěnky se teprve hledá, ty staré byly nebezpečné, proto musely být 

odstraněny.  Navrhuje, že organizace by si o jejich pořízení mohly žádat v rámci dotace.  
P. Šotnar 

se dotazuje na přínos pochodu čertů místním podnikatelům. Otevřené obchody musely zaplatit zaměstnance, 
ale lidé nic nekupovali.  

Ing. Vitula 
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konstatuje, že se opět potvrdilo, že lidé na takovýchto akcích nakupují spíše jídlo a pití, to čím se mohou 

občerstvit. Nemyslí si, že by podnikatelům tato akce škodila.  Má informace, že ubytovací kapacity Paviru i 

v okolních obcích byli beznadějně vyprodané. I samotné restaurace měly plno. Tato akce má význam ke 
zvyšování  povědomí o městě. Akce byla díky paní Bartákové mimořádně dobře zorganizovaná, ohlasy jsou 

kladné a i sponzoři byli spokojeni. Již nyní slibují spolupráci v dalším roce. 
Ing. Chocholáč 

se dotazuje, proč nedostali zastupitelé volné lístky do VIP zóny. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že letos byla zóna vyhrazena pouze pro sponzory, lístků bylo vydáno kolem 100 a další volná 

kapacita v zóně už nebyla.  
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje na odhad návštěvnosti. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že návštěvníků bylo stejně nebo více jak loni. Na parkovištích bylo 700 automobilů, loni 350, IDS 

jezdila vytížená. Policie odhadla účast na 17 tis. 
PhDr. Rubáš 

se dotazuje na posun prací na publikaci o Židlochovicích 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že na rukopisu se intenzivně pracuje.  

P. Houdek 
zve všechny na představení divadelníků ve dnech 18.-20. ledna. 

Mgr. Šenkyřík 
se připojuje pozváním na Hop hej koleda 24.12. v 15 hod do kostela. K dispozici bude také betlémské světlo.  

P. Šotnar 

zve na 26.12. na Štěpánský košt vín.  
Ing. Vitula 

na závěr děkuje všem za spolupráci v roce 2017 a přeje vše „nej“ v roce 2018. 
 

K bodu 

26/15 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

26/16 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:30 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

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

 

 Vlastimil Helma  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne  
 


