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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 31. října 2018 v 18:00 

hodin v kulturním sále Masarykova kulturního domu, Tyršova 161 v Židlochovicích 

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 15 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:05 hodin nejstarší člen zastupitelstva Prof. MUDr. Peter  Wendsche, který přivítal 
všechny přítomné a předal slovo dosavadnímu starostovi Ing. Janu Vitulovi.  

 
Ing. Jan Vitula informoval přítomné, že průběh jednání je natáčen.  

 

Dále konstatoval, že toto ustavující zasedání bylo svoláno pozvánkami nově zvoleným zastupitelům, 
pozvánka byla zveřejněna na úřední desce městského úřadu, vyhlášena  městským rozhlasem a zveřejněna 

v infokanále města. Bylo tedy učiněno vše v souladu s  § 91 a § 93 zákona o obcích a platným Jednacím 
řádem Zastupitelstva města Židlochovice. Rovněž byla splněna podmínka konání do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 – žádný 

návrh nebyl podán).  
 

Všem 15 nově zvoleným zastupitelům bylo předáno platné osvědčení o zvolení do ZM Židlochovice. 
 

Ing. Jan Vitula seznamuje jmenovitě se všemi zvolenými zastupiteli, a to v pořadí, v jakém byly zveřejněny 
výsledky voleb registračním úřadem.  

 

Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti 
1. Vlastimil Helma 

2. Prof. MUDr. Peter  Wendsche 
3. JUDr. Ivo Remunda 

 
Komunistická strana Čech a Moravy 

4. Ing. Petr Maša 

 
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA ZÁMECKÉ ŽIDLOCHOVICE“ S PODPOROU HNUTÍ 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

5. Ing. Vít Betáš 
 

ANO 2011 
6. Ing. Petr Chocholáč 

7. Ing. Bronislav Svoboda 
8. Antonín Houdek 

 

TOP 09 s podporou nezávislých 
9. Ing. Jan Vitula 

10. Mgr. Tomáš Šenkyřík 
11. Mgr. Lenka Brázdová 

12.  Ing. Petr Svoboda 

13.  Ing. Oldřich Kahoun 
14.  doc. Mgr. Petr Francán 

15. Libor Kafka  
 

Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 

Ing. Jan Vitula uvádí, že podmínkou pro zvolení jednotlivých funkcí a všech dalších usnesení ZM je vždy 

nadpoloviční většina hlasů všech zvolených zastupitelů, tedy 8 hlasů. 
 

Konstatuje, že je přítomno všech 15 nově zvolených členů Zastupitelstva města Židlochovice a ustavující 
zasedání je tedy usnášeníschopné. 
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B/Složení slibu členů ZM 

 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích přečetl slib a následně vyzval členy ZM ke složení slibu 

před zastupiteli města pronesením slova „slibuji“ a potvrzení složení slibu podpisem. 
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města Židlochovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Členové ZM složili slib v souladu se zákonem. 
 

C/ Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

 

Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na ověřovatele zápisu: 
 

Za Občanskou demokratickou stranu a nezávislé kandidáty   bez návrhu 
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy      bez návrhu 

Za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA ZÁMECKÉ ŽIDLOCHOVICE“  
S PODPOROU HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ    bez návrhu 

Za ANO 2011         Ing. Petr Chocholáč 

Za TOP 09 s podporou nezávislých      doc. Mgr. Petr Francán 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2018/1/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Chocholáče a doc. Mgr. Petra Francána. 
  

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  

 0 zdržel 

  
Usnesení bylo schváleno. 

 
Předsedající předložil návrh usnesení o programu jednání: 

 

Diskuse:  
 

Mgr. Šenkyřík 
navrhuje doplnit program o bod „Návrh způsobu volby starosty, místostarosty či místostarostů a členů 

městské rady“. V případě, že by v tomto bodě byla schválena veřejná volba těchto funkcí nahradil by tento 

bod původní, tj. 1/3 Ustavení volební komise. 
 

2018/1/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 1 

 
1/1 Zahájení 

1/2 Rozprava občanů 

1/3 Návrh způsobu volby starosty, místostarosty/ů města a členů městské rady 
1/4 Určení, zda funkce starosty města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo  

neuvolněnou  
1/5 Volba starosty města Židlochovice 

1/6 Určení počtu místostarostů města Židlochovice 

1/7 Určení, zda funkce místostarosty/ů  města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo 
neuvolněnou 

1/8 Volba místostarosty/ů  města Židlochovice 
1/9 Volba členů Rady města Židlochovice 

1/10 Rozprava občanů 
1/11 Rozprava zastupitelů 

1/12 Závěr 
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Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 proti  
 0 zdržel 

  
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

1/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

1/3 Návrh způsobu volby starosty, místostarosty/ů města a členů městské rady 

 
Diskuse:    
 
Mgr. Šenkyřík 

předkládá návrh usnesení. 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/1/3 ZM rozhodlo: 

provést volbu starosty, místostarosty či místostarostů a členů městské rady veřejným 

způsobem (aklamací), a to formou zvednutím ruky. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  

 0 zdržel 
  

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

1/4 Určení, zda funkce starosty města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo  

neuvolněnou  

 
Diskuse: 
 
Ing. Jan Vitula 

předložil návrh, aby funkce starosty města byla funkcí uvolněnou. 
 

Návrh usnesení: 

 
2018/1/4 ZM určuje: 

že pro výkon funkce starosty města Židlochovice bude člen ZM dlouhodobě uvolněn. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

  
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

1/5 Volba starosty města Židlochovice 

 

Na výzvu předsedajícího přednesli členové zastupitelstva návrhy na obsazení funkce starosty města. O 
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v jejich abecedním pořadí. 

 
Za Občanskou demokratickou stranu a nezávislé kandidáty    bez návrhu 

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy       bez návrhu 
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Za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA ZÁMECKÉ ŽIDLOCHOVICE“  

S PODPOROU HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ     bez návrhu 

Za ANO 2011          bez návrhu 
Za TOP 09 s podporou nezávislých       Ing. Jan Vitula 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2018/1/5 ZM volí: 
starostou města Židlochovice Ing. Jana Vitulu. 

 

Hlasování 15 pro 
 0 proti  

 0 zdrželo 
  

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

1/6 Určení počtu místostarostů města Židlochovice 

 
Diskuse:  
 
Ing. Vitula 

navrhuje zvolit dva místostarosty města. 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/1/6 ZM určuje: 

počet dvou místostarostů města Židlochovice. 

 
Hlasování 15 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

  

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
1/7 Určení, zda funkce místostarosty/ů města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo 

neuvolněnou 

 
Diskuse: 
 

Ing. Vitula 
předložil návrh, aby funkce prvního místostarosty byla funkcí uvolněnou a funkce druhého místostarosty byla 

funkcí neuvolněnou, přičemž první místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 
kdy starosta nevykonává funkci. 

 

Návrh usnesení: 
 

2018/1/7 ZM určuje: 
že pro výkon funkce prvního místostarosty města Židlochovice bude člen ZM dlouhodobě 

uvolněn a pro výkon funkce druhého místostarosty města Židlochovice nebude člen ZM 

dlouhodobě uvolněn, přičemž první místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

1/8 Volba místostarosty/ů města Židlochovice 

 

Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na obsazení funkce prvního místostarosty města: 

 
Za Občanskou demokratickou stranu a nezávislé kandidáty   bez návrhu 

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy      bez návrhu 
Za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA ZÁMECKÉ ŽIDLOCHOVICE“  

S PODPOROU HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ    bez návrhu 
Za ANO 2011         bez návrhu 

Za TOP 09 s podporou nezávislých      Mgr. Tomáš Šenkyřík 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
  
Návrh usnesení: 

 

2018/1/8.1 ZM volí: 
prvním místostarostou města Židlochovice Mgr. Tomáše Šenkyříka. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

  

Usnesení bylo schváleno 
 

Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na obsazení funkce druhého místostarosty města: 
 

Za Občanskou demokratickou stranu a nezávislé kandidáty   bez návrhu 

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy      bez návrhu 
Za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA ZÁMECKÉ ŽIDLOCHOVICE“  

S PODPOROU HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ    bez návrhu 
Za ANO 2011         Ing. Bronislav Svoboda 

Za TOP 09 s podporou nezávislých      bez návrhu 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
  
Návrh usnesení: 

 
2018/1/8.2 ZM volí: 

druhým místostarostou města Židlochovice Ing. Bronislava Svobodu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

  

Usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 

1/9 Volba členů Rady města Židlochovice 

 

Na výzvu předsedajícího členové ZM přednesli návrhy na členy rady města: 

 
Za Občanskou demokratickou stranu a nezávislé kandidáty   bez návrhu 

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy      bez návrhu 
Za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA ZÁMECKÉ ŽIDLOCHOVICE“  

S PODPOROU HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ    bez návrhu 
Za ANO 2011         bez návrhu 

Za TOP 09 s podporou nezávislých      Mgr. Lenka Brázdová 
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          Ing. Petr Svoboda 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrhy usnesení: 

 
2018/1/9.1 ZM volí: 

členy Rady města Židlochovice Mgr. Lenku Brázdovou a Ing. Petra Svobodu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 proti  
 0 zdrželo 

  

Usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 

1/10 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 
 
P. Fenz 

se vyjadřuje k veřejné – aklamační volbě starosty, místostarostů a radních. Konstatuje, že tento způsob 
volby připomíná minulý režim a nelíbí se mu to.  

Ing. Vitula 
děkuje za názor. Uvádí, že způsob volby byl předmětem diskuse a většina zastupitelů se přiklonila k aklamaci 

z procesních a časových důvodů. Uznává ovšem argumenty pana Fenze.  

Ing. Šrámek 
konstatuje spokojenost s investicemi a stavbami ve městě. Uvádí však, že tyto stavby velice narušují běžný 

život občana a omezují jejich potřeby. Domnívá se, že by se při plánování průběhu staveb mělo na tyto věci 
myslet. Konkrétně uvádí omezení pro občany z Nádražní ulice, která je nyní stavebním ruchem nejvíce 

zatížena. Pro běžného občana z této ulice je doprava do centra města velice ztížena, pro hendikepovaného je 

však téměř nemožná.  Myslí tím komunikaci podél břehu řeky Svratky, kde je zamezený průchod a tma a 
nikde není vymezen průchod pro pěší. „Stavba“ by se měla v těchto případech chovat jako host a měla by se 

snažit o co nejmenší omezení spojená se stavbou.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že je to chyba města, které si tento problém neuvědomilo a slyší o něm poprvé. Stavební firma se 

chová tak, jak jí investor dovolí. Omlouvá se a konstatuje, že se město bude snažit nalézt v této věci co 
nejvhodnější řešení.    

  
K bodu 

1/11 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
děkuje přítomným občanům a zastupitelům za účast na jednání a projevenou podporu. Zve občany i na další 

jednání zastupitelstva, které se bude pravděpodobně konat ve středu 21. 11. 2018 v 18:00 hod ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Židlochovice, Nádražní 750.   

 

K bodu 

1/12 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 18:35 hod. 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

 
Starosta  Ing. Jan Vitula  ........................................................   
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Ověřovatelé  Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  

 

   
 doc. Mgr. Petr Francán  ........................................................  

 
 

   

 
 

V Židlochovicích dne 8. 11. 2018 
 


