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Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva Města Židlochovice, konaného dne 14. března 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 18:00 hodin přítomno 9 členů Zastupitelstva 
Města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: MVDr. Pavel Forejtek, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Ing. Petr Chocholáč, Ing. Vladimír Hlaváč, PhDr. 
Stanislav Rubáš, Vlastimil Helma se dostavil v 18:10 

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. 
 

V 18:10 se dostavil Vlastimil Helma, přítomno je 10 členů ZM. 
 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
28/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Svobodu a Bc. Lenku Brázdovou. 
 

Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

28/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 28 
 

28/1 Zahájení 

28/2 Rozprava občanů 

28/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice 
28/4 Zpráva o plnění usnesení 

27/5 Informace z jednání RM Židlochovice 
28/6 Koupě pozemků 416/2 a 418/2 v k. ú. Židlochovice 

28/7 Přijetí daru, pozemek v trati Podsedky v k. ú. Židlochovice 

28/8 Koupě pozemků na Výhonu (p. č. 2618  a 2619; p. č. 2317/4, 2339/2, 2339/15, 2342/1, 2531/1, 
2531/2, 2531/3, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545, 2547/1 a 2547/2; p. č. 1767/8; p. č. 

1449) 
28/9 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice pro rok 2018 
28/10 Nabídka na koupi pozemků p. č. 1756  a 711/209 v lokalitách Líchy a Prostřední podsedky 

28/11 Převzetí stavby „Židlochovice, účelová komunikace k Robertově vile“  

28/12 Rozprava občanů 
28/13 Rozprava zastupitelů 

28/14 Závěr 
 

Hlasování: 10 pro 

 0 zdržel 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 27. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 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 

28/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

28/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice 

Popis:  příloha č. 28/3 

 

Npor. Bc. Libor Dofek seznámil přítomné zastupitele se „Zprávou o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice 
za rok 2017“ (příloha č. 28/3). 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
se dotazuje na možnou příčinu poklesu spáchaných trestných činů.   

Npor. Bc. Dofek 

se domnívá, že jednou z hlavních příčin je zrušení herních automatů ve městě, další je zákonná úprava 
problematiky výkupu sběrných surovin, kdy jejich sběrači nedostávají cenu v hotovosti, nýbrž na účet a další 

možnou příčinou je i to, že mladí tráví v současnosti čas raději na počítači než kriminální činností.  
P. Houdek 

se dotazuje, kdo je oprávněn řídit dopravu na křižovatkách, když dojde k odklonu automobilů z dálnice 
v případě havárie. Upozorňuje na poslední dopravní kolaps.  

Npor. Bc. Dofek 

konstatuje, že Židlochovice objízdnou trasou jsou a s tím je potřeba počítat. Strážníci obvodního oddělení  
Židlochovice jsou připraveni dopravu řídit, bohužel se ale stává, že je přítomný omezený počet strážníků, 

nebo jsou zrovna na výjezdu. V těchto případech jsou pak povoláni kolegové z Brna. V těchto případech pak 
bohužel vznikají na křižovatkách kolony. 

P. Šebek – velitel MP 

doplňuje, že městská policie může dopravu pouze usměrňovat, nikoliv řídit. 

 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice. 

 

K bodu 
28/4 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 28/4 

 
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 14. 3. 2018. 
 

K bodu 
27/5 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

28/6 Koupě pozemků 416/2 a 418/2 v k.ú. Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 28/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

28/6.1 ZM rozhodlo: 
koupit od xx,  do svého vlastnictví pozemky p. č. 416/2 a 418/2 o výměře 497 m2, pozemky 

jsou  zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2250, za stanovenou 

kupní cenu 49 700,- Kč vč. DPH. Jedná se o pozemky na Žerotínově nábřeží vedle cyklostezky. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
28/7 Přijetí daru, pozemek v trati Podsedky v k.ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
28/7.1 ZM rozhodlo: 

přijmout od xx,  jako dar do svého vlastnictví ½ pozemku p. č. 1687 zapsaného v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 1406. Jedná se o travní porost - pozemek v 

trati  Podsedky. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

28/8 Koupě pozemků na Výhonu (p. č. 2618  a 2619; p. č. 2317/4, 2339/2, 2339/15, 
2342/1, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545, 2547/1 a 

2547/2; p. č. 1767/8; p. č. 1449) 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 28/8 

 

Diskuse:   

 
Ing. Br. Svoboda 

konstatuje, že FV doporučuje koupi schválit. 
 

Návrhy usnesení: 

 
28/8.1 ZM rozhodlo: 

koupit pozemky p. č. 2618  a 2619 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 1490 m2, které jsou 
zapsány na LV č. 937 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 20.000,- 

Kč. 
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28/8.2 ZM rozhodlo: 

koupit pozemky p. č. 2317/4, 2339/2, 2339/15, 2342/1, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2541/2, 

2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545, 2547/1 a 2547/2 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 13 768 
m2, které jsou zapsány na LV č. 967 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní 

cenu 135.000,- Kč. 
 

28/8.3 ZM rozhodlo: 

koupit pozemek p. č. 1767/8 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 3921 m2, který je zapsán na 
LV č. 1848 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 100.000,- Kč. 

 
28/8.4 ZM rozhodlo koupit část pozemku p. č. 1449 v k. ú. Židlochovice o výměře cca 1350 m2, 

který je zapsán na LV č. 479 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 

30.000,- Kč. Přesnou výměru určí geometrický plán. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 

K bodu 
28/9 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 

rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice pro rok 2018 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 28/9 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

28/9.1 ZM vyhlašuje: 
Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice pro rok 2018. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

28/10 Nabídka na koupi pozemků p. č. 1756  a 711/209 v lokalitách Líchy a Prostřední 
podsedky 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
28/10.1 ZM rozhodlo: 

koupit pozemky p. č. 1756  a 711/209 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 3727 m2, které jsou 
zapsány na LV č. 1584 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 

140.000,- Kč. 
Jedná se o pozemky v lokalitách Líchy a Prostřední podsedky. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 

28/11 Převzetí stavby „Židlochovice, účelová komunikace k Robertově vile“  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

28/11.1 ZM rozhodlo: 

převzít od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 Praha 1, 
Stavební správa východ – organizační jednotka, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, bezúplatně do 

svého vlastnictví jako vyvolanou investici v souvislosti se stavbou dráhy „Modernizace a 
elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“ stavbu „Židlochovice, účelová komunikace 

k Robertově vile“, včetně veřejného osvětlení. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

28/12 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

28/13 Rozprava zastupitelů 

 

ZM bere na vědomí: 
rozpočet akce Pochod rakouských čertů 2017. 

 
ZM bere na vědomí: 

dopis Mgr. Václava Trnky k bezpečnosti provozu. 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné s jednáním s Ing. Výborou ohledně další výstavby v lokalitě Líchy. Investoři z plánu 

výstavby ustoupili, z důvodu vysokých vstupních nákladů. Domnívá se, že odložení výstavby nebude vadit.  
P. Helma 

souhlasí s tímto názorem a doporučuje kontrolu smluv s panem Výborou kvůli termínům.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že platnost smlouvy vypršela a doplňuje podrobnosti z jednání. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje, zda se bude po opravě soch u kostela renovovat i Sternův kříž u studánky. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že plán oprav nechá prověřit a příp. oprava tohoto kříže se zařadí. 

JUDr. Remunda 
upozorňuje na nejasné a matoucí značení cyklistické stezky na lávce.  

Ing. Vitula 

děkuje za upozornění, značení nechá prověřit. Dále konstatuje, že se v současnosti připravuje projektová 
dokumentace na její rekonstrukci, která zahrnuje i její bezbariérový přístup.  

MUDr. Wendsche 
upozorňuje na omezenou viditelnost křižovatky ul. Komenského a Coufalíkova nám. z důvodu špatně 

parkujících vozidel. Poslední parkující vozidlo zasahuje do křižovatky a omezuje výhled.   

P. Šebek 
souhlasí a navrhuje označit zákaz parkování vodorovným dopravním značením.   

MUDr. Wendsche 
žádá o spolupráci vedení města při plánované návštěvě rodiny Robertů. Ta se uskuteční 22.9.2018.   
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Ing. Vitula 

odpovídá, že město se spoluprací počítá. 

MUDr. Wendsche 
konstatuje, že Vlastivědný klub dokončuje výrobu 8 panelů k výročí města. Vyjadřuje obavu k jejich umístění 

vzhledem k nezapočetí stavebních prací terminálu.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že Arch. Jura navrhl (po vzniku základního obrysu nového autobusového nádraží) schůzku na 

místě, kde by se jejich konkrétní umístění dohodlo.  
Ing. P. Svoboda 

konstatuje, že se po uzavření zámeckého parku značně omezil prostor vhodný jako vycházka pro mladé 
rodiny. Navrhuje oslovit Lesy k otevření jiného provizorního vchodu, neboť práce přímo v parku neprobíhají.  

Dále uvádí, že místem pro vycházky se teď stala cesta k čističce odpadních vod. Vzrostla zde frekvence 

návštěvníků a z tohoto důvodu navrhuje její větší údržbu.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že s Lesy návrh projedná, ale není si jistý  kladným výsledkem. Postupně se totiž mají opravovat i 
cesty přímo v parku. 

Mgr. Kejřová 
Konstatuje k posílení údržby cyklostezky, že v současné době je snížený počet pracovníků městské čety. 

Posílena bude dle podmínek Úřadu práce opět od dubna. 

P. Šotnar 
děkuje za pořízení nové nástěnky zahrádkářů. Dále děkuje za spolupráci města při výstavě vín. Zaznamenali 

rekordní návštěvnost na 700 spokojených osob.  
Ing. Vitula 

souhlasí a chválí nápad na zapojení profesionálních vinařů.  

P. Šotnar 
upozorňuje na chybějící odpadkový koš u bývalých klenotů.  

Ing. Vitula 
děkuje.  

MUD. Wendschce 
tlumočí poděkování delegace z partnerské obce Grosskrutu. Zvou zástupce města na zítřejší degustaci 

místních vín k nim.  

Ing. Vitula 
děkuje a konstatuje, že do Grosskrutu pojede pan místostarosta Šenkyřík spolu s paní Sýkorovou.  

P. Houdek 
uvádí, že vystoupení divadelníků mělo úspěch a děkuje všem divákům za přízeň.  

 

K bodu 

28/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:05 hod. 
 

 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 

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

 
 

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

V Židlochovicích dne 21.3.2018 

 


