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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 19. června 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 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM). Zasedání předcházela prezentace arch. Pavla Jury k návrhu severního 

předměstí města. Doc. Mgr. Petr Francán  se dostavil v 18:40, přítomno bylo 12 členů ZM. 
 

Omluven: Antonín Houdek, JUDr. Ivo Remunda, Vlastimil Helma, doc. Mgr. Petr Francán  se dostavil v 18:40 
Neomluven: 0  

 
A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:00 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: 

 

7/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Brázdovou a Ing. Víta Betáše. 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

navrhuje doplnění programu o „Změnu územního plánu Židlochovice č. III“. 
 

Návrh usnesení: 

 
7/0.2 ZM schvaluje: 

doplněný program jednání ZM č. 7 
 

7/1 Zahájení 

7/2 Rozprava občanů 
7/3 Zpráva o plnění usnesení 

7/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
7/5 Účetní   závěrka města Židlochovice za rok 2018 

7/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2018 a auditorská zpráva 
7/7 Koupě pozemků v k. ú. Židlochovice 

7/8 Koupě pozemků v k.ú. Hrušovany u Brna 

7/9 Koupě nemovitosti na ul. Masarykova  
7/10 Pořízení změny územního plánu Židlochovice č. IV 

7/11 Změna územního plánu Židlochovice č. III 
7/12 Kontrolní výbor 

7/13 Rozprava občanů 

7/14 Rozprava zastupitelů 
7/15 Závěr 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Vlastimilem Helmou 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 

7/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 

P. Fenz 
se dotazuje k historickému vrtu vybudovanému pro hasiče naproti pekárně. Zajímá ho, proč ho hasiči 

nevyužívají jako zdroj vody anebo např. pro kropení města ve vedrech. Ušetřilo by se vodné za vodu 
z veřejného řadu. 

Ing. Vitula 

konstatuje, že kropení má krátkodobý efekt. Voda se rychle odpaří a vytvoří naopak saunový efekt. Také je 
potřeba kropit několikrát denně, což je náročné. 

Ing. Petr Svoboda 
souhlasí s vyjádřením starosty ke kropení. Dále uvádí, že důvody, proč hasiči vrt nevyužívají, jsou, že vody 

není tolik potřeba. Likvidace požárů tvoří jen 10-15% náplně práce hasičů, vodu tedy tak často nepotřebují. 
Dalším důvodem je i fakt, že cisterny jsou využívány jako zásobník náhradního zdroje pitné vody a 

kontaminovat je vodou, která není pitná, je pozdějším důvodem k jejich složité dezinfekci.  

P. Fenz 
se dále vyjadřuje k proběhlé demonstraci k demokracii na náměstí. Domnívá se, že politika se nemůže 

určovat z ulice, ale musí ji dělat politici. Chválí vystoupení starosty na demonstraci a naopak kritizuje, že zde 
nevystoupili zástupci ANO. Také se podivuje nad tím, že demonstranty např. jednání zastupitelstva vůbec 

nezajímá a na jednání nechodí.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že na demonstraci vystoupil sám za sebe. Konstatuje, že je pro něj těžké vyjadřovat se kriticky ke 

straně, se kterou je v koalici ve městě i na kraji. Uvádí, že na těchto úrovních je spolupráce s jejich politiky 
korektní, a že to jsou slušní lidé. Tento názor však nesdílí k předsedovi této strany.  

 

K bodu 
7/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 19. 6. 2019. 
 

K bodu 

7/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 

seznamuje přítomné s důvodem nefunkčnosti vodního prvku u zámecké zdi. Po přívalových deštích došlo ke 
splavení povrchu do jeho technologie. Koncem týdne by měl být opět funkční. Dále seznamuje 

s vandalismem na vodním prvku, který je na mnoha místech navrtán vrtačkou. 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 

K bodu 
7/5 Účetní   závěrka města Židlochovice za rok 2018 
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Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2019/7/5 ZM schvaluje: 

účetní závěrku města Židlochovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

7/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2018 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/7/6 ZM schvaluje: 
závěrečný účet města Židlochovice za rok 2018, a to bez výhrad  a  schvaluje  auditorskou  

zprávu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

7/7 Koupě pozemků v k. ú. Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrhy usnesení: 

 
2019/7/7.1 ZM rozhodlo: 

koupit ½ podíl pozemků p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5 zapsaných na LV č. 809 pro k.ú. a obec 

Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 113.200,- Kč. 
 

2019/7/7.2 ZM rozhodlo: 
koupit ¼ podíl pozemků p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5 zapsaných na LV č. 809 pro k.ú. a obec 

Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 56.600,- Kč. 

 
2019/7/7.3 ZM rozhodlo: 

koupit ¼  podíl pozemků p.č. 1163/21, 1163/2 a 1164/5 zapsaných na LV č. 809 pro k.ú. a 
obec Židlochovice, od xx, za stanovenou kupní cenu 56.600,- Kč. 

 
2019/7/7.4 ZM rozhodlo: 

koupit ½ podíl pozemku p.č. 1163/22 zapsaného na LV č. 807 pro k.ú. a obec Židlochovice, od 

xx, za stanovenou kupní cenu 32.500,- Kč. 
 

2019/7/7.5 ZM rozhodlo: 
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koupit ½ podíl pozemku p.č. 1163/22 zapsaného na LV č. 807 pro k.ú. a obec Židlochovice, od 

xx, za stanovenou kupní cenu 32.500,- Kč. 
 

Jedná se o pozemky u soutoku Litavy a Svratky v k.ú. Židlochovice. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 

7/8 Koupě pozemků v k.ú. Hrušovany u Brna 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/8 

 
Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

se domnívá, že cena je příliš vysoká a její schválení by se mohlo stát precedentem pro ostatní vlastníky. Pro 
rozšíření přírodních ploch na Líchách navrhuje úpravy na současných pozemcích města, aby došlo k narušení 

zemědělských ploch.  

 
Návrhy usnesení: 

 
2019/7/8.1 ZM rozhodlo: 
koupit pozemek p. č. 1944/84 v k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 2 816 m2, který je zapsán na LV č. 1412 
do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 563.200,- Kč. 
 
2019/7/8.2 ZM rozhodlo: 
koupit pozemek p. č. 1944/87 v k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 1 157 m2, který je zapsán na LV č. 260 do 
svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 231.400,- Kč. 
 
2019/7/8.3 ZM rozhodlo: 
koupit pozemek p.č. 1944/92 v k.ú. Hrušovany u Brna o výměře 2 277 m2, který je zapsán na LV č. 1764 do 
svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 455.400,- Kč. 
 
Jedná se o pozemky v lokalitě Líchy v k.ú. Hrušovany určené pro rozšíření stávajících přírodních ploch.  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 0 pro 
 1 zdržel 

 11 proti 
Usnesení nebyla schválena. 

 

K bodu 
7/9 Koupě nemovitosti na ul. Masarykova x 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/7/9 ZM rozhodlo: 

uzavřít kupní smlouvu s xx na parcely č. 1087 a 1088, obě zapsané na LV č. 2893 v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice za cenu 5 000 000,- Kč. Součástí parcely č. 1087 je i 

budova  č. p. 516.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

7/10 Pořízení změny územního plánu Židlochovice č. IV 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/10 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrhy usnesení: 
 

2019/7/10.1 ZM rozhodlo: 
z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 písmeno a) stavebního zákona o pořízení změny č. 

VI územního plánu Židlochovice, která se bude týkat území, na němž je vymezena územní 

rezerva R1 a přilehlých ploch a to za účelem prověření možností záměru dle územní studie Ing. 
arch Jury (zejména prověření převedení územní rezervy  na plochu změny a úpravy okolních 

ploch především z hlediska prostorové regulace). 
 

2019/7/10.2 ZM ukládá: 
prověřit možnost pořizování změny zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

K bodu 

7/11 Změna územního plánu Židlochovice č. III 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 7/11 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/7/11 ZM rozhodlo: 
o pořízení změny ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona, jejímž obsahem 

bude zapracování stupně automobilizace do územního plánu Židlochovice. Změna bude 
pořizována zkráceným způsobem. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

7/12 Kontrolní výbor 

Předkladatel: Libor Kafka, předseda KV ZM 

popis: příloha č. 7/12 

 

Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 

L. Kafka 

konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení, vše je v souladu se zprávou. Dále uvádí, že KV provedl 
kontrolu výběru pokut, bez navrženého opatření.  

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu KV ZM Židlochovice. 

 
K bodu 

7/12 Rozprava občanů 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

7/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznamuje přítomné s návrhem vybudování archeoparku v Blučině. Pan Floder, majitel pozemků na Výhoně, 
kde bylo nalezeno sídliště z doby bronzové,  přišel s námětem vybudování archeoparku na těchto pozemcích. 

Původně jednal o spolupráci s obcí Blučina, ta však kvůli nutnosti vybudování komunikace a jiným 

problémům do spolupráce nevstoupila. Projekt má však podporu kraje a mohl by dosáhnout na dotaci 
z INTERREGu ve výši 50 mil. Kč se spoluúčastí 10%. Sám považuje tento záměr za zajímavý a skanzen 

z doby bronzové by mohl přitáhnout spoustu návštěvníků. Podobný archeopark v obci Modrá je velice 
navštěvovaný a obci přináší finanční zdroje. Sám starosta Modré se vyjádřil k záměru pozitivně a odhadl 

vysokou návštěvnost. Z tohoto důvodu podniká město nějaké kroky ke spolupráci. Také doufá, že by se 

mohla přidat i obec Blučina. Avízuje možné svolání mimořádného jednání zastupitelstva na konci července 
kvůli tomuto záměru.   

MUDr. Wendsche 
se vyjadřuje kriticky k umístění reklamních stojanů na zmrzlinu u předzámeckého parku. Jsou neestetické a 

nepatří tam. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že tento problém je již řešen.  

P. Kafka 
se dotazuje na vývoj obratiště na ulici Malinovského.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že zrovna dnes podepisoval další krok k návrhu zadání změny č. II ÚP Židlochovice, který obratiště 

řeší.  

Ing. Kahoun 
se dotazuje na stav čerpadel na koupališti.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že po průtrži byla čerpadla zaplavena, ale díky Lukáši Haluškovi se je podařilo zprovoznit. 

Ing. Kahoun 

se dále dotazuje k filtrům koupaliště.  
Ing. Vitula 

popisuje situaci. Po výběrovém řízení a před montáží filtrů bylo zjištěno, že se jedná o jiný tip filtrů. 
Výběrové řízení se tedy muselo opakovat. Opět uspěla stejná firma, která filtry ještě zlevnila a už se montují. 

To však způsobilo zpoždění v napouštění bazénů.  
 

K bodu 

7/14 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 20.00 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

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

 
 Ing. Vít Betáš  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 24. 6. 2019 

 


