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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 3. prosince 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 15 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Libor Kafka byl nepřítomen v době od 18:49 do 18:52  

Neomluven:  
 

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: 
 

2018/2/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Mgr. Lenku Brázdovou. 
 

Hlasování: 15 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2018/2/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 2 

 

2/1 Zahájení 
2/2 Rozprava občanů 

2/3 Zpráva o plnění usnesení 
2/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

2/5 Návrh na zřízení Organizační složky města – „Koupaliště Židlochovice“ 

2/6 Pověření zastupitele ke změně územního plánu Židlochovice 
2/7 Darování pozemků pod chodníky od Jihomoravského kraje 

2/8 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – poplatek za PDO na r. 2019  
2/9 Úvěr z MFRB 

2/10 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem 
2/11 Návrh na určení výše odměn neuvolněným funkcionářům 

2/12 Návrh na kumulaci odměn za výkon více funkcí 

2/13 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
2/14 Úvěr na financování dotačních akcí v r. 2017-2019 – dodatek č. 2 

2/15 Zastupování starosty a prvního místostarosty v době jejich nepřítomnosti 
2/16 Zřízení výborů Zastupitelstva města Židlochovice a volba jejich členů 

2/17 Rozpočet  roku  2019 a střednědobý výhled 2019-2023 

2/18 Schválení Akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 
2/19 Rozprava občanů 

2/20 Rozprava zastupitelů 
2/21 Závěr 
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Hlasování: 15 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Chocholáčem a doc. Mgr. Petrem 

Francánem, 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 

2/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 
se vyslovuje k historickému fungování města (40. léta 20. století), které bývalo zároveň správcem 

kampeličky. Občané tehdy mohli investovat do městské spořitelny prostředky, které se daly čerpat na 

investiční akce obce. Rád by podobný systém viděl i v současnosti. Dotazuje se, zda jsou Židlochovice 
členem Svazu měst a obcí.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano. 

P. Fenz 
navrhuje, aby měl tento svaz zřízen rozvojový fond, do kterého by mohli investovat občané, a ze kterého by 

si pak obce mohly brát úvěry. Sám by tuto možnost investice využil a ještě by se tím podílel na rozvoji obce, 

neboť v současnosti jsou výnosy v bankách minimální. Obce by čerpaly úvěry z tohoto fondu výhodněji než 
od bank. Žádá o projednání návrhu a oslovení  Svazu měst a obcí. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že v současnosti je finanční systém tak extrémně regulovaný, že založit kampeličku je téměř 

nemožné. Oproti minulosti by musela splnit daleko přísnější kapitálové požadavky, mít obrovský základní 

kapitál a také patřičné personální vybavení. Pro obec i pro svaz je nereálné tyto podmínky splnit.   
P. Fenz 

se přesto domnívá, že pokud by byl iniciátorem Svaz měst a obcí dalo by se zřízení fondu prosadit.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že se tedy pokusí zjistit bližší informace.  

 
K bodu 

2/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 3. 12. 2018. 

 

K bodu 
2/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/4 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 
seznamuje, mimo jiné, s jednáním města se starosty okolních obcí o jejich příspěvcích na nové investiční 
akce ve školství – přírodovědné učebny ZŠ a rozšíření a rekonstrukci školní jídelny. Obcím byla navržena 

finanční spoluúčast s tím, že variantou je tato spoluúčast anebo si mohou ve své obci postavit vlastní 

kapacity, což starostové vzhledem k vysokým finančním nákladům na výstavbu vlastní školy s 2. stupněm 
zamítli. Částka na jednoho žáka by činila asi 65 tis. Kč. Starostové okolních obcí byli této variantě poměrně 

nakloněni a předloží ji ke schválení svým zastupitelům. V případě souhlasu by s těmito obcemi byl uzavřen 
společný školský obvod.  Některé obce by pak přispěly částkou naráz, některé by chtěly příspěvek rozložit na 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 2 3 

více let.  Polovinu nákladů, které bude nutno uhradit z vlastních zdrojů, mimo dotaci, bychom tak získali od 

okolních obcí.  Dále seznamuje přítomné se schváleným pověřením Mgr. Lenky Brázdové výkonem funkce 
oddávající a se záměrem schválit toto pověření pro všechny zastupitele. Letos se totiž stal případ, kdy žádný 

ze zastupitelů v daný termín oddávat nemohl. 
P. Helma 

se dotazuje, zda se v dohledné době plánuje přemístění stánku s grilovanými kuřaty na náměstí.  

Ing. Vitula 
seznamuje přítomné se situací kolem tohoto prostoru. Město vnímá, že se jedná o neutěšený prostor, má i 

návrhy na jeho rekonstrukci, vše je ale o spolupráci s majiteli „věžáku“, s pane Krausem, vlastníkem 
přilehlých objektů a s panem Surmanem, majitelem domu.  V dohledné době rekonstrukci prostoru 

neočekává, není tedy zatím důvod stánek přesouvat. 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
2/5 Návrh na zřízení Organizační složky města – „Koupaliště Židlochovice“ 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2018/2/5 ZM schvaluje: 
zřízení organizační složky města „Koupaliště Židlochovice“ a její zřizovací listinu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

2/6 Pověření zastupitele ke změně územního plánu Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/2/6 ZM určilo: 

jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny č. I územního plánu  
Židlochovice  dle stavebního zákona na vyhodnocení výsledků projednání, starostu Ing. Jana 

Vitulu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

2/7 Darování pozemků pod chodníky od Jihomoravského kraje 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/7 

 

Diskuse:  
 

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda se jedná o dar pozemků i s propustky. 
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Ing. Koutná 

odpovídá, že se jedná pouze o pozemky pod chodníky. Do propustků se nijak nezasahovalo a ty nejsou 
předmětem daru.  

JUDr. Remunda 
konstatuje, že propustky již obecní jsou.  

Ing. Vitula 

uvádí, že vlastníka propustků prověří.  
P. Helma 

se dotazuje, zda pro město nebude větším břemenem pozemky po chodníky přijmout než naopak.  
Ing. Vitula 

si to nemyslí. Už kvůli opravám je vhodné, aby chodníky i pozemky pod nimi vlastnilo město.  

 
Návrh usnesení: 

 
2018/2/7 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatným převodem: 
Pozemky nově označené v GP č. 1842-88/2017 jako:  

 p.č. 1016/9 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 112 m2 (odděleno z p.č. 1016/1) 

 p.č. 1016/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  55 m2 (odděleno z p.č. 1016/5)  

Pozemky nově označené v GP č. 1829-64/2017 jako:  

 p.č. 2809/4 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 256 m2  

 p.č. 2809/10 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 131 m2 

 p.č. 2809/11 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 325 m2 (odděleno z p.č. 2809/4) 

 p.č. 2810/35 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 214 m2  

 p.č. 2810/36 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 607 m2 (odděleno z p.č. 2810/1) 

 p.č. 2810/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 011 m2   

 p.č. 2810/31 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 

 p.č. 2810/32 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 

 p.č. 2810/33 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 197 m2 

 p.č. 2810/34 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 23 m2 

 p.č. 2810/37 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 214 m2 

 p.č. 2810/38 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 63 m2 

 p.č. 2810/39 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 630 m2 

 p.č. 2810/40 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 

 p.č. 2810/41 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 

 p.č. 2810/42 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 

 p.č. 2810/43 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 (odděleno z p.č. 2810/7) 
Pozemek   

 p.č. 2810/5 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 

 

Vše zapsáno na LV č. 1401 pro k.ú. Židlochovice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno – Veveří, IČ: 70888337. Právo hospodařit s majetkem 

státu má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno-střed – Veveří, IČ: 70932581. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 2 zdrželi 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
2/8 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – poplatek za PDO na r. 2019  

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/8 

 

Diskuse:  

 
doc. Francán 

apeluje na to, aby bylo občanům zdůrazněno, že vytříděný odpad se po svozu nesmíchá dohromady a 
nevyhodí na směsnou komunální skládku, neboť tato fáma často mezi občany koluje. 
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Ing. Vitula 

souhlasí a vysvětluje systém třídění po svozu odpadů a uplatnění vytříděných plastů vč. jeho možného 
budoucího využití .  

 
Návrh usnesení: 

 

2018/2/8 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 2/2018, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška města Židlochovice č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Židlochovicích. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

2/9 Úvěr z MFRB 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/2/9 ZM rozhodla: 

přidělit úvěr z MFRB  žadatelům dle přílohy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

2/10 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

18.49 odešel p. Libor Kafka, přítomno je 14 členů ZM. 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/2/10 ZM schvaluje: 

zástupce města do subjektů, kde je město členem: 
 

Region Židlochovicko – Ing. Jan Vitula 
Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Ing. Bronislav Svoboda 

VAK Židlochovicko – Mgr. Tomáš Šenkyřík 

Česká asociace pečovatelské služby – Mgr. Lenka Brázdová 
Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Ing. Bronislav Svoboda 

Svaz měst a obcí České republiky - Mgr. Tomáš Šenkyřík 
KTS Ekologie, s.r.o. - Ing. Jan Vitula 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
2/11 Návrh na určení výše odměn neuvolněným funkcionářům 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/11 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2018/2/11 ZM schvaluje: 
výplatu odměn neuvolněným funkcionářům, která bude stanovena od 4. 12. 2018. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
18.52 přišel zpět p. Libor Kafka, přítomno je 15 členů ZM. 

 
K bodu 
2/12 Návrh na kumulaci odměn za výkon více funkcí 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/12 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/2/12 ZM schvaluje: 

v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna 

jako souhrn odměn za výkon funkcí: člena rady města, předsedy výboru/komise/zvl. orgánu 
obce a člena výboru/komise/zvl. orgánu obce a to za předpokladu, že do souhrnné odměny 

jsou zahrnuty maximálně 3 odměny (i stejného druhu) za výkon vyjmenovaných funkcí 
s nejvyšší částkou schválenou Zastupitelstvem města Židlochovice, v souladu s ustanovením § 

74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění novely č. 99/2017 Sb. – a 
to od data 4.12.2018 (to se netýká komisí, které začnou fungovat později). 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
2/13 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/13 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2018/2/13 ZM schvaluje: 

plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice. 

 
Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, přičemž tyto termíny mohou být 

operativně změněny: 
 

3. 23. 01. 2019 

4. 27. 02. 2019 
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5. 03. 04. 2019 

6. 15. 05. 2019 
7. 19. 06. 2019 

8. 04. 09. 2019 
9. 09. 10. 2019 

10.  13. 11. 2019 

11.  18. 12. 2019 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
2/14 Úvěr na financování dotačních akcí v r. 2017-2019 – dodatek č. 2 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2018/2/14 ZM  schvaluje: 
dodatek č. 2 ke  smlouvě o úvěru č. 0317291459/LCD a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
2/15 Zastupování starosty a prvního místostarosty v době jejich nepřítomnosti 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/15 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2018/2/15 ZM určuje: 
že druhý místostarosta, Ing. Bronislav Svoboda, zastupuje starostu a prvního místostarostu 

v době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonávají funkci.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

2/16 Zřízení výborů Zastupitelstva města Židlochovice a volba jejich členů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/16 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
apeluje na přítomné na návrh dalšího člena finančního výboru, aby byl počet členů lichý. Prosí o návrhy na 

příští ZM. 
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Návrhy usnesení: 
 

2018/2/16.1 ZM zřizuje: 
Finanční výbor a Kontrolní výbor. 

 

2018/2/16.2 ZM volí: 
Oldřicha Kahouna předsedou Finančního výboru. 

 
2018/2/16.3 ZM volí: 

Libora Kafku předsedou Kontrolního výboru. 

 
2018/2/16.4 ZM volí: 

Ing. Radmilu Kafkovou tajemníkem Finančního výboru a  

 Mgr. et Mgr. Martina Hladkého, PhD.  

 Vlastimila Helmu  

 Marcelu Teinerovou  
          členy Finančního výboru. 

 
2018/2/16.5 ZM volí: 

Ilonu Kahounovou tajemníkem Kontrolního výboru a 

 Růženu Strašákovou  

 Ing. Pavla Grygara  

 Květoslavu Vašíčkovou 

 Ing. Víta Betáše 

                      členy Kontrolního výboru. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
2/17 Rozpočet  roku  2019 a střednědobý výhled 2019-2023 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/17 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 

2018/2/17.1 ZM schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2019  v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje  

střednědobý výhled pro roky 2019-2023. 
 

2018/2/17.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  1 700 tis. Kč, 370 tis. Kč 

na opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

 
2018/2/17.3 ZM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní  zřízení), ve znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2019 
v  plném  rozsahu  dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 
a) s v ě ř u j e  RM  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,   provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2019 v  plném  

rozsahu  dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
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b) u k l á d á  RM 

         předkládat pololetně Zastupitelstvu města provedená rozpočtová opatření  
         na vědomí. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

2/18 Schválení Akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 

popis: příloha č. 2/18 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2018/2/18 ZM schvaluje: 

Akční plán sociálních služeb na rok 2019.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

2/19 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
P. Fenz 

se dotazuje, kolik kubíků vody ročně se v Židlochovicích vyprodukuje. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že tuto informaci zjistí. 

P. Fenz 
konstatuje, že kdysi to bývalo asi 400 tis. kubíků. Tato voda se odebere přírodě a pak se přes čističku vypustí 

do řeky, místo aby se tady zužitkovala. Navrhuje její dočištění přes kořenovou čističku a zužitkování 
v krajině. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že této problematice se osobně věnuje už delší dobu. Problémem je zákonný režim pro nakládání 
s odpadní vodou a především to, že zatím nikde, ani v Evropě, neumí dočistit chemické látky, tzv. polutanty, 

které v této vodě jsou. Proto se může vypouštět jedině do řeky. Další těžko odstranitelné látky jsou fosfor a 
hormonální znečištění. Vyčištění  od těchto látek je velmi drahé, řešení mají Izraelci, kteří vodu filtrují přes 

písek, který tu ale v takovém množství nemáme. Příští týden má jednání se zástupcem firmy, která vyvinula 

technologii čištění těchto látek, je to ale zatím pouze pilotní projekt, který bude financován z prostředků 
určených pro vědu a výzkum. 

P. Fenz 
se dále dotazuje, kolik platí čistička za znečištění řeky.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že tuto informaci zjistí a doplňuje, že čistička po rekonstrukci již bude umět odbourávat fosfor.  

P. Šotnar 

přeje všem zastupitelům krásné svátky, ať dobře spravují město, zve všechny na výstavu vín 26.12.2018.   
P. Houdek 

se za občany dotazuje, proč nejsou na autobusovém nádraží osazené popelnice.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že zatím nebyly dodány, město zde provizorně umístilo alespoň popelnice.  

Ing. Koutná 
doplňuje, že odpadkové koše by měly být umístěny tento týden.  

P. Helma 
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se dotazuje na firmu, která zabezpečuje úklid chodníků v zimních měsících. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že zaznamenal stížnosti občanů na nekvalitní úklid, který byl však způsobený špatným počasím. Při 

mrznoucím dešti posyp pískem moc nefunguje, s odklízením se začalo ve 4:15. S firmou je naplánováno 
jednání k doladění postupu.  

Ing. Kahoun 

upozorňuje na chybně odbočující řidiče jedoucí z Masarykovy ulice. Dotazuje se na možné řešení.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že o této situaci město dlouhodobě ví. Ing. Šerek v současnosti projektuje přestavbu této 
křižovatky, podmínky dočasného značení by Policie ČR schválila jen za změny přednosti v jízdě, což by do 

situace vzneslo ještě větší chaos.  

Ing. Kahoun 
dále upozorňuje na problémy s kontejnery na separovaný odpad vedle Sokolovny. Ty bývají často otevřeny, 

neboť jdou ztuha zavřít a při větru se tak odpadky válí všude okolo.  
P. Kafka 

konstatuje, že tyto kontejnery má na starost a z 90% tam odpad ukládají lidé z okolních obcí. Město jejich 
okolí uklízí několikrát týdně, ale situace se vždy opakuje. Navrhuje jejich zrušení.  

MUDr. Wendsche 

prosí o předložení platebního plánu a postupu prací historické knihy o městě. Dále žádá o zapojení 
vlastivědného spolku k její realizaci.  

Mgr. Šenkyřík 
tuto spolupráci vítá a konstatuje, že zprávu k publikaci předloží na příštím jednání ZM.  

P. Helma 

se dotazuje k včerejšímu výpadku elektrické energie, čím byl způsoben.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že problém nebyl v Židlochovicích, ale zástupcům E.ONu dlouho trvalo, než problém identifikovali.  
MUDr. Wendsche 

se dotazuje, zda by poskytovatel kabelové televize mohl do programu zařadit kanál O2 sport.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že město požádá firmu itself o zařazení tohoto programu.  

 
K bodu 

2/20 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

2/21 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 

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

 
 

 Mgr. Lenka Brázdová  ........................................................  

 
 

V Židlochovicích dne 10.12.2018 
 


