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Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Města Židlochovice, konaného dne 26. září 2018 v 18:00 

hodin v klubovně zahrádkářů Palackého 240 v Židlochovicích 

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 
Města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter Wendsche, Ing. Vladimír Hlaváč, Vlastimil Helma se dostavil 
v 18:05 

Neomluven: 0  
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:00 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: 
 

32/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Svobodu a Jana Šotnara. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

32/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 32 

 

32/1 Zahájení 
32/2 Rozprava občanů 

32/3 Zpráva o plnění usnesení 
32/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

32/5 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti 

32/6 Úvěr z MFRB 
32/7 Směna pozemků u areálu firmy Zelenka část p. č. 2785 za 2784/2  

32/8 Rozpočtová opatření za první pololetí 2018 
32/9 Finanční dar pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

32/10 Regulační plán bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského 
32/11 Regulační plán nároží Žerotínova nábřeží a části Strejcova sboru 

32/12 Pozemek p. č. 507/1 pod budovou hasičské zbrojnice - přestavek 

32/13 Kontrolní výbor 
32/14 Rozprava občanů 

32/15 Rozprava zastupitelů 
32/16 Závěr 

 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 31. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Mgr. Tomášem 

Šenkyříkem a Mgr. Lenkou Brázdovou, 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 

32/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 
32/3 Zpráva o plnění usnesení ZM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 32/3 

 
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 26. 9. 2018. 
 

K bodu 

32/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 

seznamuje přítomné se změnou vedoucí Odboru investic a místního hospodářství. Místo opouští Ing. Zdeňka 
Koutná a nahrazuje ji Ing. Kateřina Cmarková. Starosta děkuje Ing. Koutné za její dosavadní činnost, 

vyzdvihuje její přínos pro město a Ing. Cmarkové přeje hodně zdaru ve funkci. 
 

Vlastimil Helma se dostavil v 18:05, přítomno je 12 členů ZM. 
 
Ing. Maša 

se dotazuje na důvod víceprací akce přestupního terminálu. 
Ing. Koutná 

vysvětluje, že důvodem je nesourodé a neznámé podloží, konkrétně objevení staré kanalizace, které se 

nedalo předpokládat.  
Ing. Maša 

se dále dotazuje, kdo bude tyto vícepráce hradit.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že obecně se počítá s náklady na vícepráce okolo 10% ceny díla. V tomto případě se jedná o 
investici za asi 100 mil. Kč, zmiňované vícepráce jsou za asi 370 tis. Kč. Město se snaží rozpočet držet, 

v tomto případě se ale jedná ze strany zhotovitele o oprávněný požadavek. Vícepráce se bude město snažit 

uplatnit v rámci dotace jako kompenzaci za méněpráce, zda bude ale úspěšné, se nedá odhadnout. Sám je 
v tomto spíše skeptický.  

Ing. Maša 
se dále dotazuje na důvod navýšení ceny předzámeckého parku.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že jak už bylo avízováno, práce zbrzdily historické vykopávky. Kvůli nim byla měněna konstrukce 
stavby, plánované prefabrikáty se měnily za litý beton, byl upravován projekt. Tyto důvody způsobily 

navýšení ceny. 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
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K bodu 

32/5 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 32/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

32/5.1 ZM schvaluje: 

Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
32/6 Úvěr z MFRB 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 32/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
32/6.1 ZM rozhodla: 

přidělit úvěr z MFRB  žadatelům dle přílohy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

32/7 Směna pozemků u areálu firmy Zelenka část p. č. 2785 za 2784/2  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 32/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
32/7.1 ZM rozhodlo: 

směnit pozemek v k. ú. Židlochovice, p. č. 2784/2 o výměře 337 m2, zapsaný na LV č. 1 ve 

vlastnictví Města Židlochovice, za pozemek p. č. 2785/10 o výměře 337 m2, zapsaný na LV č. 
2325 ve vlastnictví firmy Zelenka s.r.o., IČO: 607 22 932, se sídlem Topolová 910, 667 01 

Židlochovice. Směna bude bez doplatku. 
 

Jedná se o pozemky u místní komunikace Topolová, vedle areálu firmy Zelenka.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

32/8 Rozpočtová opatření za první pololetí 2018 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 32/8 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
32/8.1 ZM bere na vědomí: 

rozpočtová opatření č. 1 – č. 6.  rozpočtu  r. 2018. 
 

32/9 Finanční dar pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 32/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

32/19.1 ZM  schvaluje: 

dar ve výši 400 tis. Kč pro HZS Jihomoravského kraje určený na provoz a vybavení jednotek 
HZS Jihomoravského kraje. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

32/10 Regulační plán bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 32/10 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
se dotazuje na počet schválených regulačních plánů posledních let.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že to byl jeden, a to náměstí Míru a ulice Komenského. Vydáním regulačních plánů plní město 

povinnost územního plánu, který byl v zastupitelstvu odsouhlasen.  

P. Helma 
se dotazuje, zda byl vydán i regulační plán na výstavbu v bývalém cukrovaru.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že pro toto území byl, dle dřívějších platných pravidel, vydán projekt pro územní řízení. Ten měl 

charakter regulace.   
 

Návrh usnesení: 

 
32/10.1 RM rozhodlo: 

vydat dle § 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) Regulační plán RP1 „Bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského“  jako 

opatření obecné povahy č. j.  1/2018.   

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

K bodu 
32/11 Regulační plán nároží Žerotínova nábřeží a části Strejcova sboru 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 
popis: příloha č. 32/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 

 
32/11.1 ZM rozhodlo: 

vydat dle § 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) Regulační plán RP4 „Nároží Žerotínova nábřeží a části Strejcova sboru “  jako opatření 

obecné povahy č. j. 2/2018.   

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

32/12 Pozemek p. č. 507/1 pod budovou hasičské zbrojnice - přestavek 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

popis: příloha č. 32/12 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

32/12.1 ZM ruší: 
své usnesení ze dne 20. 6. 2018 č. 30/10.1. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

K bodu 
32/13 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 32/13 

 
Diskuse:  

 

P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu činnosti Městské policie Židlochovice. KV ZM doporučuje posílit počet 

strážníků MP. Dále předkládá zprávu o činnosti KV ZM za volební období a za rok 2018. Na závěr konstatuje, 
že ne všichni členové výboru plnili své povinnosti a účastnili se jednání KV ZM, absence byla dost častá. 

Apeluje na zastupitele pro budoucí volební období, aby do výborů a komisí byli nominováni ti, kteří mají o 

tuto činnost zájem a budou se jí věnovat.  
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 

 
K bodu 

32/14 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
předkládá návrh na podporu přejmenování Gymnázia Židlochovice na Gymnázium Jiřího Kubeše. 

 

Návrh usnesení: 
 

ZM podporuje: 
Petici za přejmenování Gymnázia Židlochovice na Gymnázium Jiřího Kubeše. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 1 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

32/15 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

děkuje panu Janu Šotnarovi za jeho dosavadní činnost v zastupitelstvu města a jeho práci v KV ZM. Dále 

děkuje také všem zastupitelům, konstatuje, že spolupráce byla výborná, všichni se snažili hájit zájmy města 
a vyhnuli se politickému hašteření. Přidává poděkování pracovníkům úřadu, bez kterých by schválená 

usnesení nemohla být plněna.   
 

K bodu 

32/16 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18:40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

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

 

 
 Jan Šotnar  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 5. 10. 2018 

 

 
 


