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Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 27. února 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 18:01 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Ing. Bronislav Svoboda, Mgr. Lenka Brázdová 

Neomluven: 0 
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18.01 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 

schopné usnášení. 
 

Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/4/0.1 ZM volí:  

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

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2019/4/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 4 

 

4/1 Zahájení 
4/2 Rozprava občanů 

4/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice 
4/4 Zpráva o plnění usnesení 

4/5 Informace z jednání RM Židlochovice 

4/6 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2019-2021 
4/7 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – zájmové organizace pro rok 

2019 
4/8 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 

nemovitostí ve městě Židlochovice 
4/9 Rozdělení projednávaných změn územního plánu Židlochovice 

4/10 Intenzifikace ČOV Židlochovice – průběžná informace 

4/11 Žádost o změnu územního plánu 
4/12 Kontrolní výbor 

4/13 Rozprava občanů 
4/14 Rozprava zastupitelů 

4/15 Závěr 

  
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Prof. MUDr. Peterem Wendschem 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 

4/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
P. Fenz 

se vyjadřuje k jmenování „Komise pro spravedlivé důchody“ vlády a k systému důchodů v republice vůbec. 

Navrhuje, aby město vyvinulo přes Svaz měst a obcí iniciativu, kdy by byl vládě předložen návrh, aby byl 
základní důchod stanoven na výši 10 tis. korun a další část důchodu by byla za zásluhy anebo by byla 

čerpána ze spoření každého občana. Konstatuje, že pro některé občany je už nyní těžké s minimálním 
důchodem vyjít a nedovede si představit, jak to bude v budoucnu. Domnívá se, že samospráva by měla 

takovéto podněty občanů předávat dál. 

Ing. Vitula 
konstatuje, že současná vláda nerespektuje ani rozhodnutí ústavního soudu, takže si nedovede představit, že 

by respektovala podněty samosprávných celků. Dále konstatuje, že náš politický systém je bohužel nastaven 
velice krátkodobě a co bude za 15 let se v současnosti neřeší.     

 
K bodu 

4/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice 

Popis:  příloha č. 4/3 

 
Npor. Bc. Libor Dofek seznámil přítomné zastupitele se „Zprávou o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice 

za rok 2018“ (příloha č. 4/3). 
 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

za vedení města konstatuje, že spolupráce s PČR funguje na velmi dobré úrovni a policii za tuto spolupráci 
děkuje. 

P. Kafka 

se dotazuje na přítomnost drog ve městě. 
Npor. Bc. Dofek 

odpovídá, že tuto problematiku řeší Služba kriminální policie a vyšetřování - odbor obecné kriminality, 
obvodní oddělení Židlochovice tyto věci jen monitoruje a poznatky jim předává. Dále konstatuje, že policii 

zajímá pěstování, výroba a distribuce drog, spíše než její konzumenti. V této oblasti pak v současnosti nic 

zásadního neřeší.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že se v minulosti podařilo zlikvidovat varnu drog, která probíhala v maringotce na Výhoně.  
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice. 

 

K bodu 
4/4 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/4 

 
Diskuse:  

 
P. Kafka 

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 splatných k 27. 2. 2019. 
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K bodu 

4/5 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

uvádí informaci k možné výstavbě v lokalitě zahrádek u Cézavy. O tuto lokalitu projevil zájem obchodní 
řetězec Lidl a v současnosti se na tuto lokalitu zpracovává projektová dokumentace na úpravu plochy pro 

vyjmutí ze záplavového území. V tento okamžik se tedy o této výstavbě pouze uvažuje a v této fázi se 
zjišťuje, zda toto území lze ze záplavového území vůbec vyjmout. 

doc. Francán 

se dotazuje k rezignaci ředitelky MŠ, zajímá ho, zda chce úplně opustit mateřskou školu.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že dle jeho informací plánuje na nějaký čas odejít do některé MŠ v okolí, pak by se možná do naší 
MŠ vrátila.  

JUDr. Remunda 

se dotazuje, zda její odchod souvisí s nárůstem byrokracie.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že toto byl jeden z důvodů, ale hlavní důvod to nebyl.  
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 

K bodu 
4/6 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2019-2021 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 4/6 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje kdy, se předpokládá splacení částky úvěru 170 mil. Kč. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že takto otázku položit nelze. Úvěrový rámec není celá čerpaná částka, vysvětluje princip úvěru a 

fungování revolvingu. Částka tedy bude na konci tříletého revolvingového období výrazně nižší a asi za 10 let 
po skončení revolvingu by měl být celý úvěr umořen. Toto dlouhé období bylo stanoveno z důvodu 

výhodnosti 10-ti leté fixační sazby.  
Ing. Kahoun 

by uvítal předložení nějakého střednědobého plánu, ze kterého by bylo zřejmé, jak se investiční akce do 

rozpočtu města a úvěru promítnou. Jako dobrý příklad uvádí předložený model financování čističky 
odpadních vod.  

Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že FV se tomu může věnovat podrobněji.  

 

Návrh usnesení: 
 

2019/4/6 ZM rozhodlo: 
uzavřít s Českou  spořitelnou  a.s. dodatek č. 3 č. 031729459 LCD a úvěrovou smlouvu č. 

0431258409 LCD s úvěrovým rámcem 170 000 000,- Kč, s úrokovým zatížením fixním 2,79% 
ročně, bez ručení nemovitostí, účelově určená k refinancování současného úvěru a financování  

investičních akcí r. 2019 - 2021, se splatností  31. 12. 2032. 

 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
4/7 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – zájmové 

organizace pro rok 2019 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 4/7 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/4/7 ZM schvaluje: 

podmínky Dotačního programu na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 
2019. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

4/8 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a 

opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 4/8 

 
Diskuse:  

 

P. Kafka 
navrhuje přidat do dotačního titulu i příspěvek na zateplení.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že o dotaci na zateplení lze žádat OPŽP, proto to není začleněno do tohoto programu. Město 

rozlišuje kvalitu fasády, kdy je na dobrou fasádu přiznán vyšší příspěvek.   

JUDr. Remunda 
se dotazuje na zájem občanů o tuto dotaci, kolik jich této možnosti využilo.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že v roce 2017, kdy se tato dotace zavedla to byli 4 občanů, ale loni už asi 15.   

Ing. Kahoun 

se zajímá o fotodokumentaci opravených fasád. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že vše je řádně zdokumentováno a je zastupitelům k dispozici.  
Ing. Betáš 

se dotazuje, zda se dostane na všechny zájemce.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že vždy se na všechny zájemce dostalo. Pokud by došlo k převisu zájemců, situace by se řešila 

např. žádostí ZM o navýšení objemu prostředků.  
Ing. Betáš 

se dále dotazuje, zda hraje roli i umístění objektu.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že zatím se lokalita nijak nezohledňovala. U převisu zájemců by se i tento parametr mohl 

v posuzování zohlednit.    
Ing. Vitula 

doplňuje, že dotace se přiznává jen na pohledové plochy objektu a na m2 plochy bez oken. Tudíž např. u 
objektů typu okál je příspěvek poměrně nízký.  

Mgr. Šenkyřík 
na závěr konstatuje, že se zájemci mohou na něj obrátit s pomocí o vyplnění žádosti.   

 

Návrh usnesení: 
 

2019/4/8 ZM schvaluje: 
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Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 

nemovitostí ve městě Židlochovice.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
4/9 Rozdělení projednávaných změn územního plánu Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 4/9 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje na to, jak je možné, že si dosud pořizovatel změny územního plánu nebyl schopen udělat názor 

na změnu vedenou pod č. 15 – prověření možnosti zrušení propojení ulice Malinovského do ulice 
Komenského – zastavitelná plocha Z43. Dotazuje se, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí. Projednává se to 

již 3 roky. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že změny ÚP lze projednávat buď standardně anebo zkráceným postupem. Oba postupy mají 

daný svůj režim. Varianty řešení území ulice Malinovského a Komenského zkráceným postupem projednat 
nelze. Dále uvádí, že diskuse nad propojkou vznikla až zanesením věcného břemena na pozemky rodiny 

Betášových, po schválení změn územního plánu a na základě jejich podnětu, nejedná se tedy o 3-leté 
období. 

 
Návrhy usnesení: 

 

2019/4/9.1 ZM mění: 
své usnesení č. 30/11 z 30. zasedání zastupitelstva města Židlochovice, ze dne  20. 6. 2018, 

v němž bylo rozhodnuto o obsahu změny č. I ÚP Židlochovice a jejím pořizování zkráceným 
postupem. 

Z obsahu změny č. I bude vyňato prověření možnosti zrušení propojení ulice Malinovského do 

ulice Komenského – zastavitelná plocha Z43, které bylo uvedeno pod č. 15 přílohy usnesení. 
Změna č. I bude nadále projednávána zkráceným způsobem bez této lokality. Z doplňujících 

průzkumů a rozborů projektanta změny  a z hlediska transparentnosti řešení vyplynula potřeba 
návrhu řešení této lokality ve variantách - bude tedy projednáno samostatně ve variantách jako 

změna č. II ÚP Židlochovice. 

 
2019/4/9.2 ZM rozhodlo: 

o pořízení změny č. II ÚP Židlochovice, jejímž obsahem bude prověření „možnosti zrušení 
propojení ulice Malinovského do ulice Komenského – zastavitelná plocha Z43, pokud bude 

možné řešit v ulici Malinovského umístění obratiště s dostatečnými parametry“  ve variantách. 
 

Zastupitelstvo města Židlochovice určilo jako zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem změny č. II územního plánu  Židlochovice  dle stavebního zákona na 
vyhodnocení výsledků projednání, pana starostu Ing. Jana Vitulu. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 

 1 zdržel 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

4/10 Intenzifikace ČOV Židlochovice – průběžná informace 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 4/10 

 

Diskuse:  
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Mgr. Šenkyřík 
informoval přítomné o současné situaci možného financování intenzifikace ČOV. Svazek VaK Židlochovice 

dostal na rekonstrukci čističky dotaci asi 34 mil. Kč. Současná situace na stavebním trhu, ale i rozsah 
projektu však předpokládají částku asi 81,6 mil. Kč. Po soutěži však může být cena ještě vyšší. Původně 

avízované kofinancování ve výši asi 25 mil. Kč tedy astronomicky narostlo. V současné době se řeší několik 

variant řešení. Jihomoravský kraj poskytuje dotace na kofinancování projektů, předpokládá se podání žádosti 
o 8-10 mil. Kč. Dále konstatuje, že čistička funguje od roku 1998, což se projevuje na jejím stavu. Zatím 

čistí, ale za 5-10 let bude rekonstrukce nezbytná. V této době už ale dotace pravděpodobně nebudou. Po 
soutěži bude víc podkladů k rozhodování. Uvažuje se např. o tom, řešit její rekonstrukci bez dotace, etapově. 

Ing. Vitula 

upřesňuje, že výběrové řízení bude provádět svazek VaK, který je vlastníkem nemovitosti. Vyjadřuje se 
k jednotlivým možnostem řešení.  

P. Helma 
konstatuje, že ČOV je časovanou bombou. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o Intenzifikaci ČOV Židlochovice a jejím předpokládaném modelu financování. 

 
K bodu 

4/11 Žádost o změnu územního plánu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 4/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/4/11 ZM rozhodlo: 

že nebude pořizována změna Územního plánu Židlochovice pro změnu využití na pozemcích č. 
2052/1 a 2052/2 na zastavěné území – zastavěná plocha a nádvoří.  

Jedná se o pozemky a objekt na Výhoně. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

4/12 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Libor Kafka, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 4/12 

 
Diskuse:  

 

Libor Kafka 
předkládá plán práce Kontrolního výboru pro rok 2019. 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/4/13 ZM schvaluje: 
plán práce Kontrolního výboru pro rok 2019. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

4/13 Rozprava občanů 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

4/14 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 

 
Prof. Wendsche 

se dotazuje jaké úpravy se budou dělat ve sklepech radnice. 
Ing. Koutná 

odpovídá, že stavba komunitního centra bude založena na pilotech a tyto sklepy se budou zajišťovat tak, aby 

při provádění pilotů nedošlo k jejich poškození. 
Prof. Wendsche 

se dále dotazuje na stanovisko památkářů k rekonstrukci domu Karberových v souvislosti s habánskými 
sklepy.   

Ing. Vitula 

o žádných připomínkách památkářů neví, situaci nechá prověřit.   
JUDr. Remunda 

konstatuje, že v Židlochovicích žije trvale mnoho občanů, kteří zde ale nemají trvalé bydliště. Navrhuje, že by 
je vyzval ke změně, a to formou článku ve zpravodaji. 

Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že tato skutečnost komplikuje i situace ve vazbě na školy. Kapacity jsou již dnes na limitu a 

je tedy otázkou jak přistupovat k těm, kteří tu sice žijí, ale nemají tu trvalé bydliště.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá na dotazy z minulého zastupitelstva. Bude se pokračovat v opravě vpustí na ulici Malinovského a 

v další lokalitě. Na restaurování sousoší Sv. Josefa a Marie byla podána žádost o dotaci a byla podepsána 
smlouva na vlastní restaurování.  

Prof. Wendsche 

zve přítomné na výstavu vín, v sobotu 9. března 2019. 
 

 
K bodu 

4/15 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:30 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

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

 

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

V Židlochovicích dne 7. 3. 2019 
 


