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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva Města Židlochovice, konaného dne 31. ledna 2018 v 18:00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
Města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Bronislav Svoboda, MVDr. Pavel Forejtek se dostavil v 18:08, Vlastimil Helma se dostavil 
v 18:25  

Neomluven:  
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:05 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: 
 

27/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Ing. Petra Mašu. 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

27/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 27 

 

27/1 Zahájení 
27/2 Rozprava občanů 

27/3 Zpráva o plnění usnesení 
27/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

27/5 Schválení minimální sítě sociálních služeb působících v ORP Židlochovice a jejich 

spolufinancování v rámci dotačního programu v roce 2018 
27/6 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům Města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2018“ 

27/7 Žádost o prodej pozemků u areálu Vodárenské akciové společnosti v Židlochovicích 
27/8 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu na podporu 

zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2018 

27/9 Čerpání úvěru na financování dotačních akcí v r. 2017 
27/10 Rozpočtová opatření za IV. čtvrtletí 2017 

27/11 Kontrolní výbor 
27/12 Rozprava občanů 

27/13 Rozprava zastupitelů 

27/14 Závěr 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Vlastimilem Helmou, 

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

 

K bodu 

27/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

27/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/3 

 

V 18:08 se dostavil MVDr. Pavel Forejtek, přítomno je 13 členů ZM. 
 

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. 

 
Návrh usnesení: 

 

27/3.1 ZM rozhodlo: 
zrušit své rozhodnutí č. 12/6.1 ze dne 24. února 2016 a 19/11.1 ze dne 14. prosince 2016. 

Jedná se o prodej pozemku vedle areálu firmy Draft u fotbalového hřiště v Židlochovicích. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
26/4 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 
27/5 Schválení minimální sítě sociálních služeb působících v ORP Židlochovice a jejich 

spolufinancování v rámci dotačního programu v roce 2018 
Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová, radní Města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

27/5.1 ZM schvaluje: 
navrženou síť sociálních služeb v ORP Židlochovice pro rok 2018 dle přiložené tabulky, a 

podporu jmenovaných služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností 
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v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům Města Židlochovice a občanům 

správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018“. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

27/6 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 
sociálních služeb občanům Města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 

Židlochovice pro rok 2018“ 

Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová, radní Města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

27/6.1 ZM vyhlašuje: 
Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům Města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 

2018“. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
27/7 Žádost o prodej pozemků u areálu Vodárenské akciové společnosti v Židlochovicích 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
27/7.1 ZM rozhodlo: 

prodat části pozemků p. č. 710 a 711/122, dle geometrického plánu č. 1843-20/2017  p. č. 
710/3, 710/4 a 711/216  vše v k. ú. Židlochovice do výlučného vlastnictví  VODÁRENSKÉ 

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno - Lesná, za stanovenou kupní 

cenu 196.500,- Kč, tzn. 500,- Kč/m2. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

V 18:25 se dostavil Vlastimil Helma, přítomno je 14 členů ZM. 
 

K bodu 
27/8 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu na podporu 

zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2018 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/8 

 

Diskuse:  
 

P. Šotnar 
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se dotazuje, zda by bylo možné posunout termín vyúčtování dotace na konec listopadu. Současný termín, 

konec října, je pro některé organizace problematický. 

Mgr. Šenkyřík 
souhlasí a uvádí, že ve smlouvách bude uveden termín pro vyúčtování 30.11.2018.  

 
Návrh usnesení: 

 

27/8.1 ZM schvaluje: 
Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2018. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

27/9 Čerpání úvěru na financování dotačních akcí v r. 2017 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 27/9 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
seznamuje přítomné se schválením dotace na přestupní terminál. Popisuje časovou osu projektu. Termín 

zahájení se předpokládá v květnu letošního roku a termín dokončení pak koncem roku. 
 

ZM bere na vědomí: 

přehled čerpání úvěru.  
 

K bodu 
27/10 Rozpočtová opatření za IV. čtvrtletí 2017 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
27/10.1 ZM bere na vědomí: 

rozpočtová opatření č. 12 – č. 14 rozpočtu  r. 2017. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

27/11 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 27/11 

 
Diskuse: 

 

P. Šotnar 
předkládá zprávu KV o činnosti za rok 2017. Děkuje jednotlivým složkám za spolupráci. 

Mgr. Šenkyřík 
děkuje za činnost KV, a to zejména kontrolu poskytování dotací na fasády. Uvádí, že program bude 

pokračovat i v letošním roce. 
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P. Šotnar 

dále konstatuje, že byla provedena kontrola vyřizování petic a stížností. Seznamuje s podrobnostmi. Návrh 

na opatření není žádný. Dále předkládá ke schválení plán práce KV. 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 

 

Návrh usnesení: 
 

27/11.1 ZM schvaluje: 
Plán práce KV na I. pololetí 2018. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

27/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Šotnar 
tlumočí připomínku občanů z lokality bývalého cukrovaru, které obtěžoval dým z páleného klestí v parku. 

Navrhuje požádat Lesy ČR o nepálení a nabídnout jim ke zpracování klestí kompostárnu.  

Ing. Vitula 
souhlasí, s Lesy ČR bude město v této věci jednat. 

P. Houdek 
se dotazuje, zda město nemá volné prostory pro schůze členů svazu invalidů, kteří se dosud schází v šatně 

sokolovny. Sokolové plánují její rekonstrukci a uvítali by, kdyby svaz invalidů prostory uvolnil. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že v současné době město prostory nemá. Uvádí ale, že prostory pro takovouto činnost vzniknou 

v plánovaném komunitním centru za radnicí a tedy do roka, roka a půl by tyto prostory mohly fungovat.  
Prof. Wendsche 

se znovu vrací ke snížení četnosti svozu odpadů. Dotazuje se na vývoj situace.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že v lednu proběhlo setkání s občany, které, i když bylo avízované ve všech médiích města, 

navštívilo pouze asi 10 občanů. Setkání hodnotí jako přínosné, a to zejména v tom, že občanům bylo 
vysvětleno, jak správně třídit. Byl překvapen, že občané třídí často špatně. Uvádí konkrétní příklady 

chybného třídění. Např. velké množství odpadu zbytečně končí v popelnici na směsný odpad místo 
v popelnici na bio odpad. Bio bude navíc v létě sváženo týdně, čímž se zamezí jeho zápachu.  S občany pak 

byla nalezena shoda v tom, že současný systém svozu 1 x za 3 týdny poběží do dubna, poté proběhne znovu 

přehodnocení. Dále se dohodli na tom, že pokud budou popelnice na směsný odpad přeplněné, provede 
město analýzu jejich obsahu.  

P. Helma 
se dotazuje k důvodu pokácení stromu u pošty a také k tomu, proč jeho oloupané torzo u pošty chvíli 

zůstalo.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že se jednalo o pajasan ve špatném stavu, který ohrožoval kolemjdoucí. Podnět k pokácení vydal 

odbor životního prostředí a komise životního prostředí. Původním záměrem byl vznik skulptury z tohoto 
torza, ale odbor životního prostředí tento postup nedoporučil.  

P. Šotnar 
znovu připomíná, že zahrádkářům chybí zrušené nástěnky, vzhledem k přicházejícímu jaru by už na nich rádi 

zveřejňovali rady pro pěstitele. Dále zve všechny přítomné na výstavu vín 10.3. a chválí včerejší vydařenou 

besedu O ptactvu v Židlochovicích. 
Mgr. Šenkyřík 

se připojuje, děkuje zahrádkářům za poskytnutí prostoru pro přednášku a MVDr. Forejtkovi za poutavý 
výklad. Město má záměr v této aktivitě pokračovat.   

Ing. Vitula 

se rovněž připojuje k pochvale a díkům.  
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Mgr. Šenkyřík 

dále uvádí ke zrušeným nástěnkám. Odbor investic navrhl pro umístění nových nástěnek několik možných 

prostor, varianty umístění nástěnek pak byly předloženy k projednání komisím. Komise sportu navrhla jako 
vhodnou lokalitu prostor u nového nádraží a přišla s nápadem na pořízení elektronické nástěnky. Komise 

kultury zatím nejednala.  
Prof. Wendsche 

se dotazuje, proč nemohou být nástěnky tam, kde byly. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že na věžáku se má dělat fasáda a dojde tedy pravděpodobně k obsazení těchto prostor 

technikou. Jako možné místo pro nástěnky uvádí zeď u zdravé výživy, kde už nějaké nástěnky jsou.  
Ing. Kafková 

konstatuje, že jednu nástěnku zde využívá SPOZ a navrhuje, že její polovinu poskytne zahrádkářům.  

 
K bodu 

27/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 

P. Houdek 
zve přítomné na únorové představení divadelního spolku do Sokolovny. 

P. Helma 
se dotazuje k průběhu jednání poslední schůze technické komise. 

Ing. Hlaváč 
odpovídá, že měl pocit, že předložené materiály nebyly 100% připraveny, diskuse byla neurčitá. Dojmy má 

smíšené. Seznamuje s následnou reakcí p. Grygara a ostatních členů komise. Rád by se k uvedené 

problematice vrátil na příštím jednání znovu. 
Ing. Koutná 

uvádí, že materiály dostali členové komise s dostatečným předstihem. Problém byl při projednávání zadání 
změn územního plánu, kdy chtěli někteří členové znát už konkrétní návrhy. Předseda komise, Ing. Adler, pak 

s některými návrhy nesouhlasil, což je v jeho kompetenci, jako kteréhokoliv člena komise. Hlasování  komise 

je platné. 
Prof. Wendsche 

konstatuje, že plně stojí za Ing. Adlerem a Ing. Koutnou. Vše bylo v naprostém pořádku. Spory byly u 
projednávání dvou bodů, kdy jeden byl střetem zájmu města a jednoho člena komise.  

Ing. Hlaváč 

uvádí, že při projednávání zadání změny ÚP byl i on, byť byl materiál již projednán radou města, zaskočen 
množstvím detailů, které by rád ještě projednal.   

Ing. Vitula 
popisuje proces zadání změn ÚP.  

Ing. Koutná 
upřesňuje, že v této fázi se získávají pouze základní údaje a vlastní zadání připravené pracovníky územního 

plánování našeho úřadu půjde znovu ke schválení do rady i zastupitelstva města. Proces podrobného 

projednávání změn teprve nastane.  
P. Helma 

konstatuje, že technická komise se snažila tento krok předběhnout. 
Ing. Vitula 

uvádí, že orgány jako rada města, zastupitelstvo města i technická komise mají říct k návrhu svůj názor, 

nicméně samotný proces teprve nastane.  
P. Helma 

se dotazuje ke stavu lávky pro pěší.  
Ing. Koutná 

odpovídá, že lávka je pravidelně kontrolována, naposledy před dvěma lety. Závady má, ale v havarijním 
stavu není. Mimo jiné  je potřeba obnovit její nátěr, jedná se ale o vyšší investici v řádu cca 2 mil. Kč. Město 

má záměr žádat o dotaci na její rekonstrukci, podmínkou je ale její bezbariérovost. V současné době probíhá 

tedy zpracování projektové dokumentace s úpravou na její bezbariérový přístup a hledá se vhodná dotace.  
Ing. Vitula 

uvádí, že i Jihomoravský kraj vypisuje dotace na havarijní stavy v rámci cyklodopravy, avšak lávka v takovém 
havarijním stavu není.   
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Prof. Wendsche 

uvádí, že došlo k obnovení vztahu města s rodinou Robertů. Rodina má zájem tento vztah ještě rozšířit a 

plánuje návštěvu města ve vyšším počtu rodinných příslušníků. Vlastivědný spolek vypracoval návrh 
programu, jehož součástí bude např. odhalení pamětní desky rodiny. Zve přítomné zastupitele k účasti na 

setkání. 
Mgr. Šenkyřík 

seznamuje přítomné s návrhem na odstranění odpadkových košů na hřbitově. Koše bývají často přeplněné 

věnci, byť jsou určené pro drobný odpad jako např. zbytky svíček. Občané pak odpad pokládají na zem ke 
koši, což působí nevzhledně. Koše by zůstaly pouze u hlavní brány a venku by pak byly umístěny kontejnery. 

P. Helma 
žádá o předložení vyúčtování akce čertů na příští jednání ZM.  

 

K bodu 
27/14 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:15 hod. 

 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 

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

 

V Židlochovicích dne 7.2.2018 
 


