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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 20. června 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 18:02 hodin přítomno 14 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Vlastimil Helma se dostavil v 18:25 a odešel v 19:20. 
Neomluven:  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:02 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 

schopné usnášení. Na zasedání byl proveden za účelem zápisu zvukový záznam, který nebude archivován. 

 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
30/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a MVDr. Pavla Forejtka. 

 
Hlasování: 14 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

30/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 30 
 

30/1 Zahájení 
30/2 Rozprava občanů 

30/3 Zpráva o plnění usnesení 

30/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
30/5 Závěrečný  účet  KTS EKOLOGIE s.r.o. za rok 2017 

30/6 DSO – závěrečný  účet  za rok 2017 
30/7 Účetní   závěrka  města  Židlochovice za rok 2017 

30/8 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2017 a auditorská zpráva 
30/9 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 

2018 

30/10 Odkoupení části pozemku č. 507/1 v k.ú. Židlochovice pod hasičkou 
30/11 Změna územního plánu Židlochovice I 

30/12 Kontrolní výbor 
30/13 Rozprava občanů 

30/14 Rozprava zastupitelů 

30/15 Závěr 
 

Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 29. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou 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 

30/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

30/3 Zpráva o plnění usnesení ZM 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 30/3 

 

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 20. 6. 2018. 

 
K bodu 

30/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

 
Diskuse:  

 
Ing. Maša 

se dotazuje na schválení zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu stadionu na ul. Komenského, zda 

se jedná o fotbalový areál na Nádražní ulici.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano, omlouvá se za chybu v zápise. Popisuje záměr se stadionem a vysvětluje jednotlivé kroky 
zpracování studie. Po přípravě projektové dokumentace je možnost žádat o dotaci z MŠMT. 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

30/5 Závěrečný  účet  KTS EKOLOGIE s.r.o. za rok 2017 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 30/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
účetní závěrku společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. za rok 2017. 

 
K bodu 

30/6 DSO – závěrečný  účet  za rok 2017 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 30/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
závěrečné účty dobrovolných svazků obcí (DSO Region Židlochovicko, DSO Cyklistická stezka 

Brno – Vídeň, DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko) za rok 2017.  
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K bodu 

30/7 Účetní   závěrka  města  Židlochovice za rok 2017 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 30/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

30/7.1 ZM schvaluje: 
účetní závěrku  Města Židlochovice sestavenou  ke dni  31. 12. 2017, a to bez výhrad. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

30/8 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2017 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 30/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

30/8.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet Města Židlochovice roku 2017, a to bez výhrad  a  schvaluje auditorskou zprávu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
30/9 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád 

nemovitostí v roce 2018 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 30/9 

 
Diskuse:  

 
Mgr. Šenkyřík 

uvádí podrobnosti k žádostem. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje, zda probíhá následná kontrola vzhledu fasády. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že ano. Žadatel pořizuje fotografii před i po rekonstrukci. Následně jsou fasády kontrolovány i 

fyzicky. 

 
V 18:25 se dostavil Vlastimil Helma, přítomno je 15 členů ZM. 
 
Návrh usnesení: 

 
30/9.1 ZM schvaluje: 

žádosti o finanční příspěvek z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 

2018. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
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 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
30/10 Odkoupení části pozemku č. 507/1 v k.ú. Židlochovice pod hasičkou 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 30/10 

 

Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

se pozastavuje nad typem smlouvy. Mělo by se jednat buď o kupní smlouvu nebo, pokud se jedná o 
přestavek, o smlouvu o narovnání vztahů.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že formu smlouvy (kupní smlouva) navrhl HZS JMK.  
 

Návrh usnesení: 
 

30/10.1 ZM rozhodlo: 
koupit část pozemku p. č. 507/1 v k.ú. Židlochovice o výměře 2 m2 (předmětná část vyznačena 

v příloze písmenem „b“), který je zapsán na LV č. 1818 pro k. ú. Židlochovice od České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 61400 Brno – Zábrdovice  IČ: 70884099 za cenu 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 

 
Jedná se o pozemek pod stavbou hasičské zbrojnice v Židlochovicích. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

30/11 Změna územního plánu Židlochovice I 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 30/11 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

vysvětluje postup zadání změn územního plánu. V této fázi se jedná pouze o návrh změn, které se předloží 

ke zpracování. Projektant poté návrhy prověří a navrhne nejvhodnější řešení.  
Ing. Vitula  

dále popisuje jednotlivé návrhy. Podrobněji se zastavuje u návrhu č. 7, kdy se jedná o návrh „rozšíření 
plochy technické infrastruktury – specifické  pro sběrný dvůr do plochy občanského vybavení – sportovní 

v šíři cca 20 m  pro možnost výstavby šaten, dílen a haly pro účely údržby města“. Tento návrh vyvolal 

velkou diskusi v technické komisi, vysvětluje detaily návrhu. 
Ing. Maša 

uvádí, že technická komise doporučuje, aby zásah byl co nejmenší. 
P. Helma 

se dotazuje Ing. Karhánkové v čem bude zkrácený způsob pořízení jiný.    

Ing. Karhánková 
vysvětluje. V tomto zkráceném způsobu, poté co zastupitelstvo schválí obsah změn, projektant vypracuje 

návrh, který jde rovnou do veřejného projednávání. Přeskakuje se dvojí projednání s dotčenými orgány. 
P. Helma 

konstatuje, že i tento zkrácený proces umožňuje následnou diskusi k návrhům.  
P. Helma 

konstatuje k návrhu č. 9, který se týká plochy u Karlovy pekárny - „zmenšení rozvojové zastavitelné plochy 

Z7  - plocha obytná smíšená, tak aby stabilizovaná plocha občanské vybavenosti – veřejné s mateřskou 
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školou jí nebyla vůbec dotčena; v souvislosti s tím bude prověřeno zadání regulačního plánu RP2 obsaženého 

v ÚP (zda se zmenšení plochy dotkne jím stanovených požadavků na návrh regulačního plánu)“, že se jedná 

o snížení využitelnosti této soukromé plochy, upozorňuje zastupitele na tuto skutečnost. Pozemek Karlovy 
pekárny se touto změnou znehodnotí. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že takováto regulace je účelem územního plánu. Územní plán slouží především k regulaci výstaveb 

na soukromých pozemcích. Na pozemcích města by nebyla regulace vlastně potřeba. 

MVDr. Forejtek 
se dotazuje k návrhu č. 15, kdy má dojít k prověření možnosti zrušení propojení ulice Malinovského do ulice 

Komenského. Pokud nebude obratiště možné, zařadí se opět do územního plánu propojka těchto ulic?  
Ing. Vitula 

vysvětluje, že propojka již v územním plánu zařazena je. V této fázi jde o prověření možnosti zřízení 

obratiště.  
Ing. Br. Svoboda 

konstatuje, že Betášovi jsou připraveni jít s městem do soudní pře v této věci. Dotazuje se, zda je možné, že 
by město tento spor prohrálo.  

Ing. Karhánková 
se domnívá, že spíš ne. Soud rozhoduje z hlediska minimálního možného dotčení vlastnického práva pro 

dosažení účelu, který je potřeba. Muselo by se dokázat, že obslužnost území lze zajistit jiným způsobem, než 

záborem jeho práva. Navíc propojka byla v území zanesena již v původním územním plánu z roku 1998, 
nejedná se o nic nového. 

 
Návrh usnesení: 

 

30/11.1 ZM rozhodlo: 
z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 písmeno a) stavebního zákona o pořízení změny č. I 

územního plánu Židlochovice, jejímž obsahem budou dílčí změny a úpravy  1 až 18 dle přílohy 
tohoto usnesení. 

Změna bude pořizována zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 
Zastupitelstvo Města Židlochovice určilo jako zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem změny č. I územního plánu  Židlochovice  dle stavebního zákona na 

vyhodnocení výsledků projednání Ing. Jana Vitulu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
30/12 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 30/12 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

konstatuje, že KV provedl veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací města, kontrolu závazků a 

pohledávek města a kontrolu vyhlášek města. Návrhy na opatření nejsou. Dále předkládá ke schválení plán 
práce na II. pololetí 2018. Dále konstatuje, že třídění odpadů je z jeho pohledu slabé. Spousta občanů na 

sídlišti vůbec netřídí.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že rozdíly ve třídění v bytech a rodinných domech jsou velké v celé republice. V Židlochovicích je 

třídění na sídlišti ještě dobré, jiná města jsou na tom hůř. Občany je potřeba v tomto směru neustále 
vzdělávat, je to běh na dlouhou trať.   

Mgr. Šenkyřík 
navrhuje rozšíření plánu kontrol o kontrolu dotací občanům na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV ZM Židlochovice. 
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Návrh usnesení: 

 

30/12.1 ZM schvaluje: 
Plán práce KV na II. pololetí 2018. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

30/13 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
oznamuje změnu termínu zasedání příštího ZM, které se místo 5.9. bude konat 12.9.2018.  

P. Helma 

upozorňuje na stížnosti občanů na rušení nočního klidu v bývalé vinárně na náměstí.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že situace se už řešila, bylo jednáno s majitelem zařízení.   
P. Šebek 

konstatuje, že v tomto místě budou problémy vždy. Lidé z vinárny chodí kouřit ven a tam se bohužel hluk 
dost rozléhá.  

JUDr. Remunda 

se pozastavuje nad pozvánkou k ocenění občanů. Domnívá se, že návrhy mělo odsouhlasit zastupitelstvo.  
Mgr. Šenkyřík 

vysvětluje historii. Za letošní volební období nebyl ještě navržen žádný občan, až nyní. Občany doporučila 
komise a schválila rada města, stejně jako v minulých volebních obdobích. Jmenuje 3 navržené občany. 

JUDr. Remunda 

se přesto domnívá, že návrh by mělo schválit zastupitelstvo. 
MVDr. Forejtek  

navrhuje schválení zastupitelstvem nyní. 
 
V 19:20 odešel Vlastimil Helma, přítomno je 14 členů ZM. 
 
MVDr. Remunda 

se domnívá, že na to nejsou zastupitelé dostatečně připraveni.  
Ing. Vitula 

se omlouvá za chybu a prosí o velkorysost a schválení. 
 

Návrh usnesení: 

 
30/13.1 ZM rozhodo: 

udělit ocenění za přínos městu občanům dle přílohy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 1 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

MUDr. Wendsche 
navrhuje v rámci předvolební kampaně odstranění informace z webu města spolku Za zámecké Židlochovice, 

které v minulých volbách kandidovalo.  

Ing. Hlaváč 
odpovídá, že jde o směšování pojmů. Sdružení jako takové nekandidovalo.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že přesto, po dohodě se sdružením, tyto informace na přechodnou dobu město odstraní. 
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K bodu 

30/14 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

30/15 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19:30 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

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

 

 
 MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 27. 6. 2018 

 


