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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 15. května 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 13 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Bronislav Svoboda, Mgr. Lenka Brázdová se dostavila v 18:55, Antonín Houdek odešel ve 

20:30 
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: 

 

2019/6/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Vlastimila Helmu a doc. Mgr. Petra Francána. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2019/6/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 6 

 
6/1 Zahájení 

6/2 Rozprava občanů 
6/3 Zpráva o plnění usnesení 

6/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

6/5 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
6/6 Dar na vybavení ZUŠ 

6/7 Změna územního plánu Židlochovice č. III – stupeň automobilizace 
6/8 Odkoupení pozemku pod chodníkem přestupního terminálu IDS 

6/9 Koupě domu – xxx 
6/10 Změna obsahu změny č. I územního plánu Židlochovice 

6/11 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád 

nemovitostí v roce 2019 
6/12 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2019 

6/13 Kontrolní výbor 
6/14 Rozprava občanů 

6/15 Rozprava zastupitelů 

6/16 Závěr 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 5. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Prof. Mudr Peterem Wendschem, byl 

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

 

K bodu 

6/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 
 

Zastupitelé obdrželi dopisy od Mgr. Tiché a kolektivu zaměstnanců ZŠ Židlochovice a Lucie Šperkové 

vyjadřující podporu odvolané ředitelce Ing. Janě Králové. 
 

Mgr. Tichá 
předává dopis starostovi adresovaný zastupitelům. 

Konstatuje, že dopis vyjadřující podporu paní ředitelce podepsalo 77 zaměstnanců školy. Jejím odvolání jsou  

zklamáni, neboť ji uznávají.  Mají dojem, že za odvoláním stojí osobní spory pana starosty. Vyzdvihuje 
vlastnosti paní ředitelky a její přínos pro školu. Atmosféra na škole je dobrá, především ve srovnání s jinými 

školami.  
Ing. Vitula 

uznává, že na začátku minulého volebního období udělal s p. ředitelkou komunikační chybu, když se obracel 
na kantory přímo, mimo paní ředitelku. Nebylo to mířeno proti ní, úmysl byl dobrý, sledoval tím zájmy školy. 

Zdůrazňuje, že z tohoto období v něm žádná zášť nezůstala, osobní rovina za odvoláním nestojí, ale je to 

věc odborná a manažerská. Konstatuje, že nezná žádnou firmu, kde by člověk v tak vysoké vedoucí pozici 
nebyl jednou za čas podroben testu. I zastupitelstvo města postupuje tento test každé 4 roky v komunálních 

volbách. V tomto případě jde tedy o to, umožnit po 12 letech i jiným případným zájemcům představit svůj 
koncept školy. Dobré fungování školy nezpochybňuje. Základní argument je, že v takto vysoké funkci je 

potřeba tuto pozici jednou za čas obhájit. Pokud by paní ředitelka odvolána nebyla, její působení by bylo 

téměř dvacetileté a to je příliš dlouhý cyklus. Každý vrcholový manažer je jednou za čas ve své funkci 
vyzkoušen. Paní ředitelka se  může do výběrového řízení přihlásit. Ve výběrové komisi jsou zástupci různých 

subjektů, což zaručuje její nestrannost.   
Mgr. Tichá 

se dotazuje, proč byla o odvolání paní ředitelka informována až nejzazší možný termín. Odjela na 

plánovanou dovolenou, takže se na konkurz připravit nestihne.   
Ing. Vitula 

odpovídá, že se jí snažil navštívit hned v pátek po rozhodnutí rady města, ale nebyla ve škole. V pondělí zase 
nebyl v Židlochovicích on, proto ji informoval v úterý.  

Mgr. Tichá 
uvádí, že odvolat ji chtěl už v prosinci 2015.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že v té době žádný návrh na odvolání nepadl a ani nemohl. Udělal v té době chybu svým 
emotivním výrokem, mezi tím už ale vychladly hlavy.  

Mgr. Tichá 
dále uvádí, že paní ředitelka měla z poslední doby dobrý dojem z komunikace se starostou. Proč tedy nebyla 

o tomto záměru informována dřív?   

Ing. Vitula 
odpovídá, že diskuse o možném odvolání probíhala na radě města delší dobu. Byly zvažovány všechny 

argumenty, než požádal Mgr. Bartákovou o přípravu materiálu k odvolání. Znovu opakuje, že hlavní důvod 
je, že po 12 letech je na čase tuto funkci obhájit.  

Mgr. Tichá 
konstatuje, že paní ředitelka měla kvůli své dovolené na přípravu málo času.  

Ing. Vitula 

se to nedomnívá. Paní ředitelka zná školu nejlépe a 10 dnů na podání přihlášky považuje za dostatečný čas.  
Doc. Francán 

konstatuje, že on sám musí svoji pozici děkana JAMU také každé 4 roky obhajovat. V objektivní rovině je 
normální, že člověk obhajuje svoji koncepci. Necítí se za to uražen. 

Ing. Witala (člen ODS) 

se domnívá, že na vysoké škole je situace jiná. Ředitelé základních škol se odvolávají jen v případě, že je 
s nimi nespokojenost.  
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Mgr. Tichá 

uvádí, že ředitelka mateřské školy ze své funkce odvolána nebyla.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že situace na školce byla jiná. Mateřská škola je jiný typ zařízení než základní škola. Ta má 
vzdělávat žáky a směry jejího vedení můžou být různé. Chtít po 12 letech vybrat toho nejlepšího je 

přirozené.   

Mgr. Tichá 
se domnívá, že podpora pedagogů je důležitější než obhajoba manažerského vedení. Dále se dotazuje, proč 

nebyla paní ředitelka požádána o koncept během svého působení.  
Ing. Witala 

považuje za chybu, že se paní ředitelka nedozvěděla toto rozhodnutí dřív. 

P. Kříž 
se dotazuje, zda je rozumné v době, kdy je nedostatek učitelů, vnášet do školy odvoláním její ředitelky 

chaos a destabilizaci. 
Ing. Vitula 

vysvětluje. Fungující systém může být ponechán anebo může být snaha ho ještě vylepšit. Jde o to, udělat si 
jasno v tom, jaké možnosti škola má a kam se může rozvíjet. Funkce není jen o spokojenosti zaměstnanců.  

Mechanismus, ke kterému zákon vybízí, poskytuje ředitelům ochranu 6 let, po kterých lze vedení znovu 

otestovat. Je to dohoda mezi zřizovatelem a ředitelem kam školu směrovat. Také je dobré srovnat více 
koncepcí, než mít jen jednu. Jako nepedagog ani nezná všechny možnosti a směry, které ve školství jsou. To 

byl důvod, proč nepožádal o vytvoření koncepce jen paní ředitelku. 
P. Tesařová 

členka sdružení rodičů uvádí, že byť jsou pedagogičtí pracovníci spokojeni, tak s udržitelností pedagogického 

sboru to v posledních letech moc slavné nebylo. Jejím dětem se na prvním stupni prostřídalo poměrně hodně 
učitelů, a pokud může mluvit za některé rodiče tak spokojenost s paní ředitelkou tedy 90% není.    

Mgr. Tichá 
odpovídá, že nemluví úplně za rodiče, ale s p. Tesařovou se zná, její děti učila. A to zde nechce raději 

otevírat, protože by to nebylo dobré. Na prvním stupni kantoři neodešli, učitelky na 1. stupni pouze odešly 
na mateřskou dovolenou a jedna se odstěhovala. Paní ředitelka vždy skládala rozvrhy a děti podle toho, jaká 

třída to je.  Myslí si, že střídání učitelů dětem nijak neuškodilo. Ona sama dostala z tohoto důvodu jednu 

z náročných tříd. Je to zároveň příprava na 2. stupeň, kde se učitelé střídají každou hodinu. Domnívá se, že 
to není špatné, a to pro obě strany. Obrací se na paní Tesařovou s dotazem, jestli opravdu její děti teskní po 

prvním učiteli. 
P. Tesařová 

nechce odpovídat, aby se nedostaly do té nejosobnější roviny, kterou zde nechce otevírat. Stojí si však za 

tím, co řekla. 
Mgr. Tichá 

odpovídá, že to bude vždy rub a líc… 
Ing. Vitula 

přerušuje tuto debatu, která sklouzává do velice osobní roviny. 

P. Helma 
uvádí, že do školy bylo za posledních 5 let z dotace nainvestováno asi 50 mil. Kč. Předává zastupitelům 

seznam. Dále uvádí, že za tyto projekty odměnila paní ředitelka své zaměstnance, avšak ona zřizovatelem 
odměněna nebyla.  Z toho usuzuje, že jistá nevraživost trvá.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že paní ředitelka dostává velice slušné odměny 2x ročně. Odměny za uvedené projekty byly 

zohledněny v těchto odměnách. Nedostala je tedy bezprostředně po projektech, ale v rámci těchto odměn.  

P. Helma 
uvádí, že po komunálních volbách bylo dohodnuto, že paní ředitelka bude vyzvána k předložení koncepce a 

to se nestalo.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že tento návrh padl při vedení diskuse o sestavení koalice. Tu nakonec ODS s TOP 09 nesestavila.  

P. Helma 
dále uvádí, že k odvolání ředitelky oslovil k názoru starosty okolních obcí. Předává zastupitelům seznam 

s reakcemi vyjadřujícími spokojenost se školou a dopis starosty Žabčic Mgr. Šmerdy vyjadřující podporu paní 
ředitelce. Navrhuje, aby byli starostové okolních obci členy konkurzní komise.  

Ing. Vitula 
konstatuje, že členy komise jsou 2 členové za zřizovatele, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu, České 

školní inspekce, odborník v oblasti státní správy ve školství, pedagogický pracovník školy a člen školské rady.  

Odmítá za zřizovatele členy ze starostů okolních obcí. 
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A. Houdek 

konstatuje, že postoj starostů okolních obcí je nepodstatný, oni u konkurzu nebudou.  
Ing. Witala 

se dotazuje, zda bude rada města respektovat návrh konkurzní komise.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ano. 

Mgr. Tichá 
se dotazuje, zda má poslední rozhodující slovo starosta.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ne. Rozhodnutí je na radě města.  

Ing. Maša 

rozumí časovému omezení funkce ředitelky, ale domnívá se, že by bylo korektní, kdyby se paní ředitelka o 
vyhlášení konkurzu dozvěděla dříve. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že rozhodnutí o odvolání nebylo jednoduché a podobnou reakci učitelů očekával. O vyhlášení 

konkurzu se dozvěděla s dostatečným předstihem.   
 

V 18:55 se dostavila Mgr. Brázdová přítomno je 14 členů ZM.  
 
Mgr. Tichá 

se obrací na příchozí Mgr. Brázdovou s dotazem, proč byla odvolána ředitelka ZŠ Židlochovice.  
Mgr. Brázdová 

odpovídá, že se jedná o standardní postup. Byla ve funkci dlouhou dobu a je správné na tuto funkci vyhlásit 

konkurz.    
Mgr. Tichá 

se dotazuje, zda i přes to, že má dobré výsledky a vše funguje? 
Ing. Petr Svoboda 

uvádí, že za dobu, co je zastupitelem, může prohlásit, že se v Židlochovicích nepolitikaří. Na jednáních 
zastupitelstva jde o zdravý selský rozum, a to samé se děje i na jednáních rady města.  Starosta návrh na 

odvolání s radními prodiskutoval. On sám hlasoval pro, protože je sám v podobné manažerské funkci a i on 

je po nějaké době nucen provést sebereflexi a zhodnocení dosažení cílů.  Je to legitimní zákonný krok, kdy je 
možnost srovnat vedle sebe několik koncepcí. Podporu stávající ředitelky vnímá, avšak i ona má možnost se 

do výběrového řízení přihlásit. 
Mgr. Tichá 

uvádí, že nikdo z kantorů není ve školství pro peníze, a to ani paní ředitelka.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že kantorská práce a řídící funkce jsou funkce odlišné. Škola je jednou z největších společností ve 

městě. Paní ředitelka nebyla odvolána z hodiny na hodinu, ale v rámci zákonného mechanismu.  
Mgr. Tichá 

se dotazuje na názor Mgr. Šenkyříka.   

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že žijeme v zemi, kde funkce nejsou na doživotí. Souhlasí se svými předřečníky, že i ti nejlepší by 

měli obhajovat svoje funkce. Nejsou v tom emoce, ale technický pohled. 
P. Helma 

se dotazuje, zda existuje alespoň nějaký vhodný kandidát.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že je podezírán, že na tuto funkci dosadí nějakého svého rodinného příslušníka a ohrazuje se proti 

tomu. V současnosti je na konkurz přijata jedna přihláška, ale ví o dalších 2-3, které by ještě mohly přijít. 
P. Helma 

konstatuje, že výběrové řízení na ředitelku MŠ se vyhlašuje znovu.  
Ing. Vitula 

vysvětluje, že se v rámci výběrového řízení na ředitelku MŠ rozšířila fáma, že je již předvybrána z řad 

pracovníků MŠ.  Komise tedy posuzovala jen jednu přihlášku. Uchazečka byla pozvána na jednání rady 
města, kde však řekla, že by raději učila, než vyplňovala papíry. Byla zhodnocena jako výborná paní učitelka, 

nikoliv však jako vhodná kandidátka na ředitelku. Z tohoto důvodu se konkurzní řízení vyhlásilo znovu.  
P. Helma 

se dotazuje, zda tedy žádný vhodný adept ještě před vyhlášením výběrového řízení nebyl?   
Ing. Vitula 

odpovídá, že ne. Nějaká jména ho napadla, ale konkrétní kandidát nebyl.  

P. Helma 
odpovídá, že v tom případě se mu to zdá jako hazard. 
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Mgr. Tichá 

se znovu dotazuje, proč nebyla p. ředitelka požádána o vytvoření koncepce. Dle jejího názoru to bylo proto, 
že se plánovalo její odvolání. Dotazuje se starosty, jestli by to jeho na jejím místě nemrzelo.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že nemrzelo. Je na obhajobu postu zvyklý, stejně jako všichni zastupitelé.  

Doc. Francán 

konstatuje, že systém je tak ze zákona nastavený proto, aby se mohla škola někam posunout. Uvádí, že je 
členem školské rady gymnázia, a i když ho velice mrzí skon bývalého pana ředitele, musí konstatovat, že 

v závěru jeho působení již gymnázium stagnovalo. Chápe podporu pedagogů a doporučuje jim paní ředitelce 
s přípravou pomoct.  

Ing. Witala 

považuje odvolání na poslední chvíli za nekorektní.   
Ing. Vitula 

upozorňuje na to, že kdyby byla paní ředitelka informována o konkurzu dřív, mohlo by se také jednat o 
neférovou výhodu před ostatními uchazeči. Na přípravu by měla daleko více času než ostatní uchazeči. 

P. Kříž 
Konstatuje, že vysoká a základní škola jsou neporovnatelné. Domnívá se, že tady byl na místě osobní 

přístup.  

Doc. Francán 
souhlasí a odpovídá, že proto uvedl jako příklad gymnázium. Na něm taky vše mezi kantory fungovalo, ale 

směrem ven již ne.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že to je i důvod proč zákonodárci tento postup do zákona zakotvili.  Zřizovatel má zodpovědnost 

za školu jako takovou, za její další rozvoj a ne jen za výborné vztahy mezi pedagogy. 
P. Kotrcová 

se dotazuje, jak je zřizovatel připraven na možnost, že by se vhodný uchazeč vůbec nevybral. Její dcera jde 
do 1. třídy a dosud neví, kam bude chodit na obědy. Dalším problémem by pak mohla být škola bez ředitele.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že i s touto možností je počítáno. Předpokládá ale, že pravděpodobnost nevybrání je velmi malá. 

Mgr. Tichá 

se dotazuje, jak si může být tak jistý, když uvádí, že je dosud podána jen jedna přihláška a ostatní jsou 
z doslechu. Dále připomíná práci paní ředitelky na dotačních projektech. 

Ing. Vitula 
znovu uvádí, že to pouze předpokládá. K projektům konstatuje, že je celé řídilo město, nikoliv škola.  

Největší práci na projektech odvedlo projektové řízení, odbor investic a stavební dozor – Ing. Jakubec.  

Mgr. Mašková 
se dotazuje, kdo by tedy školu, v případě, že by se kandidát nevybral,  od 1. 8. řídil? 

Ing. Vitula 
odpovídá, že dotaz je spekulativní, koho by pověřil vedením prozrazovat nechce.  

Mgr. Tichá 

se dotazuje jednotlivých zastupitelů na jejich názor. 
Ing. Chocholáč 

odpovídá, že názory zastupitelů nemohou na situaci nic změnit. 
Mgr. Tichá 

je překvapená, že situaci nelze zvrátit.  
Ing. Vitula 

potvrzuje, že názor zastupitelů nic změnit nemůže. 

P. Helma 
se domnívá, že je to špatně. 

Prof. Wendsche  
konstatuje, že je přítel paní ředitelky a vyjadřovat se k tomu nechce. Navrhuje prodloužení termínu podání 

přihlášek do konkurzního řízení.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že s prodloužením termínu souhlasí. Dále konstatuje, že i když je na školách zřizovaných krajem 

povinností ředitelů své dovolené ve školním roce zřizovateli hlásit, u nás to tak není. O dovolené paní 
ředitelky tudíž nic nevěděl.    

P. Helma 
souhlasí s prodloužením termínu. Dále navrhuje hlasovat o usnesení doporučující radě města zrušení 

odvolání. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že zrušit rozhodnutí již nelze. Tento krok je právně nevratný.  
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P. Helma 

bere tedy zpět návrh na usnesení. 
Mgr. Tichá 

vyjadřuje znovu podporu Ing. Janě Králové. 
Ing. Vitula 

bere tuto informaci na vědomí a děkuje za diskusi. 

 
ZM bere na vědomí: 

dopisy od Mgr. Tiché a kolektivu zaměstnanců ZŠ Židlochovice a Lucie Šperkové vyjadřující 
podporu odvolané ředitelce Ing. Janě Králové. 

 

 
19:20  - jednání přerušeno na 10 min. 
 
K bodu 

6/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 6/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 15. 5. 2019. 
 

K bodu 
6/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se dotazuje, zda se pořád ztrácí z bazénů na koupališti voda.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že ano, ale zjistilo se, že to nebude z bazénů, ale z přívodních trubek, ty se plánují na podzim 
prověřit. Dále vyzdvihuje práci pana Halušky a jeho přínos pro koupaliště. 

P. Helma 
seznamuje přítomné se záměrem jednoho z občanů na financování výstavby hokejové haly.  

Ing. Vitula 
doplňuje, že se zájemcem jednal, byla vytipována lokalita za areálem fotbalistů, ale čekalo se na dokončení 

návrhu rekonstrukce areálu. Dále uvádí možná rizika spojená s přítomností haly. Obrací se na pana Helmu ke 

zprostředkování dalšího jednání.    
P. Helma 

souhlasí. 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 
6/5 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/6/5 ZM schvaluje: 
Směrnici o zadávání veřejných zakázek - aktualizace 2019. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
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 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

6/6 Dar na vybavení ZUŠ 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2019/6/6 ZM schvaluje: 

účelově  určený finanční dar ve výši 100 tis. Kč na vybavení ZUŠ. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

6/7 Změna územního plánu Židlochovice č. III – stupeň automobilizace 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/7 

 
Diskuse:  

 

Ing. Maša 
se dotazuje, zda bude stupeň automobilizace platit pro celý katastr města.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano.  

 

Návrhy usnesení: 
 

2019/6/7.1 ZM rozhodlo: 
z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 písmeno a) stavebního zákona o pořízení změny č. 

III územního plánu Židlochovice, která se bude týkat určení stupně automobilizace. 

 
2019/6/7.2 ZM ukládá: 

prověřit možnost pořizování změny zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 
 

2019/6/7.3 ZM určuje: 
Ing. Jana Vitulu dle § 6 odst. 5 písmene f) stavebního zákona jako zastupitele, aby 

spolupracoval jako určený zastupitel s pořizovatelem při projednávání a tvorbě územně 

plánovací dokumentace obce, a to na celé volební období 2018 – 2022. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
6/8 Odkoupení pozemku pod chodníkem přestupního terminálu IDS 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 6 8 

 

2019/6/8 ZM rozhodlo: 
koupit od xx,  do svého vlastnictví část pozemku p. č. 648/13, k. ú. Židlochovice, pod 

chodníkem stavby přestupního terminálu IDS o výměře 2 m2  (dle nového geometrického plánu 
p. č. 648/242) za  stanovenou konečnou kupní cenu 1 800,- Kč/m2. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

K bodu 

6/9 Koupě domu – xx 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/9 

 
Diskuse:  

 
JUDr. Remunda 

konstatuje, že se zúčastnil prezentace návrhu Arch. Jury na podobu lokality Strejcova sboru a návrh se mu 
velice líbí. Tento záměr podporuje.  

P. Helma 

uvádí, že za zásadní považuje finanční stránku věci, a to, zda má město na tento nákup prostředky.  
Ing. Vitula 

vysvětluje finanční stránku věci. Rozpočet je nastaven tak, že se všechny investiční akce města platí z úvěru 
a vlastní zdroje města jsou ponechány jako rezerva. Čerpání úvěru se při současném stavu úrokových sazeb 

vyplácí. Odhaduje ale, že úroky budou stoupat. Za 2-3 roky by město mělo mít hotově rezervu cca 90 mil. Kč 

a současně úvěr 150 mil. Kč. Pak bude na rozhodnutí zastupitelstva jakou částku úvěru z rezervy splatit.  
P. Helma 

odpovídá, že úvěr ale stále bude, a to min 60 mil. Kč.  
Doc. Francán 

konstatuje, že současné období považuje za nejúspěšnější v dějinách města a je nutné toho využít pro 
budoucnost Židlochovic. Návrh podporuje a uvádí příklad Předzámeckého parku, který se povedlo realizovat 

namísto původního návrhu stavby mohutného objektu.  

 
Návrh usnesení: 

 
2019/6/9 ZM rozhodlo: 

uzavřít kupní smlouvu s xx, na pozemek parcela č. 491, zapsaný na LV č. 367 v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice, jehož součástí je budova  č. p. 408 za cenu 
6 000 000,- Kč.  

     
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

6/10 Změna obsahu změny č. I územního plánu Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 

 
2019/6/10.1 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, konkrétně obsah dílčí změny 18. 

 
2019/6/10.2 ZM rozhodlo: 
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že obsahem dílčí změna č. 18 (areál letního kina) bude navýšení podlažnosti a to tak, aby výška 

staveb v areálu nepřevýšila okolní stavby Gymnázia, Sokolovny, domu s poštou a bývalého 
mlýna. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
20:30 odchází Antonín Houdek, přítomno je 13 členů ZM. 
 

K bodu 
6/11 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád 

nemovitostí v roce 2019 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/11 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
se dotazuje, zda je prováděna fyzická kontrola fasád i před projednáním žádosti komisí. Některé fasády se 

mu zdají zánovní.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že fyzická kontrola se provádí až po provedení nového nátěru. Dále konstatuje, že současný stav  

fasád zná, některé jsou zánovní, ale s fleky. Chápe, že některé fasády by potřebovaly rekonstrukci více, 
avšak jejich majitelé si žádost nepodali.  

 
Návrh usnesení: 

 

2019/6/11 ZM schvaluje: 
rozdělení finančních prostředků na opravu fasád žadatelům dle přílohy. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

6/12 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2019 

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 6/12 

 

Diskuse:  
 

Ing. Kahoun 

uvádí, že TJ Sokol podal žádost o dotaci na nové stoly a židle ještě před tím, než bylo s městem dohodnuto, 
že bude Sokolovna dočasně poskytnuta jako výdejna školních obědů. Není si jistý, zda je tento nákup a 

především uskladnění stolů a židlí reálné.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že si je komplikace vědom, ale věří, že řešení se najde.  

Doc. Francán 
se dotazuje na dotaci pro Táborovou skupinu Rendy. Chválí jejich činnosti a zajímá ho, zda bylo při návrhu 

na schválení částky zohleděno, že letos budují pro tábor novou základnu a budou pořádat dva turnusy.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že se s Rendym spojí a dohodnou se, zda nepodají žádost o dotaci i na kraj. 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/6/12 ZM schvaluje: 
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rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 

2019 dle přílohy.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
6/13 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Libor Kafka, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 6/13 

 
Diskuse:  

 
L. Kafka 

konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení, vše je v souladu se zprávou. Dále provedl spolu 

s finančním výborem kontrolu Základní a Mateřské školy Židlochovice, konkrétně inventarizace za rok 2018, 
účetní doklady za leden až duben 2019 a tvorbu FKSP. Nebyly shledány nedostatky. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV ZM Židlochovice. 

 
K bodu 

6/14 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

6/15 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

JUDr. Remunda 

předává podklady k chybné značce označující stezku pro cyklisty a pro chodce u nově vybudovaného 
terminálu.  

Prof. Wendsche 
se dotazuje, zda ve městě přibyly nějaké nové kamery.  

P. Šebek 

odpovídá, že ano, na terminálu, ale zatím nejsou zprovozněny.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že se uvažuje o dalším rozšíření kamer na prostor u gymnázia, kde byl v poslední době 
zaznamenán vandalismus na osobních automobilech.  

Ing. Betáš 
se vyjadřuje k opravám vpustí na ulici Malinovského, konstatuje, že dvě nejhorší nebyly opraveny.  

Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že situaci nechá prověřit na svazku VaK.  
Ing. Betáš 

se vyjadřuje ke stavu Výhonu po akci „Ukliďme Židlochovice“. Na kopci jsou lokality značně znečištěné po 
činnosti bývalého JZD, např. zbytky betonových sloupků a oplocení, které je povalené na zemi a částečně 

zarostlé v náletu nebo bývalá ocelová nádrž na vodu (pod Hájkem) na betonových patkách, kterou zde 

„zapomnělo“ uklidit bývalé JZD vč. jejího právního nástupce v Holasicích. Domnívá se, že by ji družstvo mělo 
na svoje náklad odstranit.  

Ing. Vitula 
se domnívá, že dokázat družstvu jejich odpovědnost bude složité. Prosí myslivce o zmapování stavu. 

Ing. P. Svoboda 
uvádí, že odstranění nádrže provedou hasiči v rámci výcviku.  

 

K bodu 

6/16 Závěr 
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Zasedání ukončeno ve 21.00 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé Vlastimil Helma  ........................................................  

 
 

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

V Židlochovicích dne 24.5.2019 
 


