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Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 23. ledna 2019 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 12 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Antonín Houdek, Mgr. Lenka Brázdová, Ing. Oldřich Kahoun se dostavil v 18:11  

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: 
 

2019/3/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Prof. MUDr. Petera  Wendscheho a  doc. Mgr. Petra Francána. 
 

Hlasování: 10 pro 
 2 zdrželi 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2019/3/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 3 

 

3/1 Zahájení 
3/2 Rozprava občanů 

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

3/5 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2019“ 
3/6 Odborná historická publikace o Židlochovicích – průběžná zpráva 

3/7 Příspěvky  pro uvolněného starostu a místostarostu 
3/8 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2019-2021 

3/9 Rozprava občanů 
3/10 Rozprava zastupitelů 

3/11 Závěr 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 2. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Mgr. Lenkou Brázdovou, byl vyložen 

k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je schválený. Připomínky a dotazy z minulého 
zasedání byly zodpovězeny na místě. 
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K bodu 

3/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
P. Fenz 

chválí vydání stolního kalendáře města a upozorňuje na chybějící upozornění na výročí vstupu České 
republiky do NATO. Dále se vyjadřuje k odstranění nástěnek politických stran a organizací. Domnívá se, že je 

to znehodnocování demokracie. Strany mohly prostřednictvím nástěnek vyjadřovat své názory, zpravodaj 
tuto funkci nenahradí.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že nástěnky byly odstraněny z bezpečnostních důvodů. Organizacím, kterých se to týkalo a měly 
zájem, byly poskytnuty náhradní.    

 
V 18.11 se dostavil Ing. Oldřich Kahoun, přítomno je 13 členů ZM. 
 

K bodu 
3/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 23. 1. 2019. 
 

K bodu 

3/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/4 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
seznamuje s možnými komplikacemi při plánované rekonstrukci čističky odpadních vod z důvodu extrémního 

růstu cen stavebních prací. 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
3/5 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 

Židlochovice pro rok 2019“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2019/3/5 ZM vyhlašuje: 

Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2019.“ 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

3/6 Odborná historická publikace o Židlochovicích – průběžná zpráva 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o Odborné historické publikaci o Židlochovicích. 

 
K bodu 

3/7 Příspěvky  pro uvolněného starostu a místostarostu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/3/7 ZM schvaluje: 
výši příspěvků pro uvolněné zastupitele: 

1. Příspěvek z fondu zaměstnavatele – stanovený Pravidly použití Fondu zaměstnavatele  

2. Příspěvek z fondu zaměstnavatele na penzijní připojištění –   stanovený Pravidly použití 
FZ 

3. Cestovné – ve výši stanovené Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad pro  
zaměstnance dle zák. 262/2006 Sb. 

4. Ošatné – ve výši 20 tis. Kč ročně 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

3/8 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2019-2021 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 3/8 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje na názor Finančního výboru. Uvítal by, aby jeho předseda, vždy před projednávaným bodem ZM, 

seznámil přítomné s názorem FV. Dále se dotazuje k částce úvěru. Zajímá ho, zda částka není vyšší než 
v minulosti, v návaznosti na již splacenou částku z dotace.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že částka je nižší.  

 

Návrh usnesení: 
 

2019/3/8 ZM rozhodlo: 
uzavřít s Českou  spořitelnou  a.s. investiční dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem 

170 000 000,- Kč, s úrokovým zatížením fixním 2,79% ročně, bez zajištění, účelově určená 
k refinancování současného úvěru a financování  investičních akcí r. 2019-2021 (příl.), se 

splatností  30. 6. 2033. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

3/9 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 
kritizuje systém exekucí v našem státě a obrací se na samosprávu s žádostí o řešení.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že město se ve spolupráci se sociálním odborem těmto občanům snaží pomáhat. Sociální odbor 

pracuje jak s těmito občany, tak s právníky. Společně hledají možnosti řešení.   

JUDr. Remunda 
se dotazuje, zda bude letos restaurován Sternův kříž a sousoší Panny Marie a Sv. Josefa. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že ano. V současné době je již poptán restaurátor, který již pro město pracoval a velmi se 

osvědčil, s opravami se počítá opět s využitím dotací.  

JUDr. Remunda 
dále upozorňuje na špatný stav Robertovy studánky. Dotazuje se, zda bude opravována.   

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že stav studánky a možné řešení nechá prověřit a bude zastupitele informovat na příštím jednání.  

JUDr. Remunda 
se dotazuje k masivní těžbě v hájku.  

Ing. Betáš 

odpovídá, že těžba proběhla kvůli výskytu kůrovce v rámci ochranného opatření.   
MUDr. Wendsche 

zve všechny přítomné na tradiční výstavu vín v sobotu 9.3.2019. 
Ing. Betáš 

se dotazuje k opravovaným vpustím na ul. Malinovského, zajímá ho, zda se bude v opravách pokračovat.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že opravy provádí svazek VAK. Na plán dalších oprav se bude informovat a na příštím jednání ZM 

seznámí zastupitele s výsledkem.  
 

K bodu 

3/10 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

3/11 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

-  
 

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

 
Ověřovatelé  Prof. MUDr. Peter  Wendsche ……………………………………………………….. 

   

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

  
 

V Židlochovicích dne 30. 1. 2019 

 
 


