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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 4. září 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 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Vlastimil Helma, Ing. Bronislav Svoboda, Ing. Petr Chocholáč, Mgr. Tomáš Šenkyřík 

Neomluven:  
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:05 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: 
 

8/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Prof. MUDr. Petera Wendscheho. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

8/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 8 

 

8/1 Zahájení 
8/2 Rozprava občanů 

8/3 Zpráva o plnění usnesení 
8/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

8/5 Dotace na opravu fasády   

8/6 Strategie rozvoje sportu 
8/7 Založení spolku Archeopark CEZAVY z.s. 

8/8 Odkoupení pozemku na Výhoně pro Archeopark 
8/9 Uplatnění předkupního práva na část pozemku č. 557/3 

8/10 Rozprava občanů 
8/11 Rozprava zastupitelů 

8/12 Závěr 

 
Hlasování: 11 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Vítem Betášem 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 

8/2 Rozprava občanů 

 

Na jednání ZM se představil nový ředitel ZŠ Židlochovice Ing. Vladimír Soukop. 

 
Diskuse:  

 
P. Fenz  

vyjadřuje nespokojenost s tím, že v Židlochovicích dosud nezačalo provádění pozemkových úprav. Bez těchto 
úprav jsou především pozemky na Výhoně hůře využitelné a obec ani stát tento stav vůbec neřeší. Konstatuje, 

že prostředky na zbudování terminálu v obci jsou, ale na provedení pozemkových úprav se 30 let nenašly. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že investice do nádraží, financované z úvěru města, jsou předfinancováním projektu a budou 

následně proplaceny z dotačních prostředků.   
Dále konstatuje, že město na provedení pozemkových úprav spolupracuje s Pozemkovým úřadem. Podařilo se 

již získat souhlas 50% vlastníků pozemků, které jsou pro tyto úpravy nezbytné. Osobně jednal s ředitelem 

tohoto úřadu a spuštění úprav se připravuje na příští rok. Časově to ovšem bude záležitost několika let. 
Ing. Kahoun 

doplňuje, že běžný termín dokončení úprav jsou 2-3 roky, pokud se někdo proti úpravám odvolá, tak se čas 
ještě prodlužuje. 

P. Chlada, občan Rajhradu a vlastník pozemku na Výhonu 
vyjadřuje nespokojenost se stavem polní cesty na Maděrán. Dotazuje se, zda má město záměr tuto cestu 

upravit tak, aby byla sjízdnější. Sám si na ní způsobil škodu na vozidle.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že se jedná o polní cestu, tedy cestu s nezpevněným povrchem. Tato cesta je nově vybudovaná na 

pozemku města, původní umístění cesty vedlo po soukromém pozemku, s čímž nesouhlasil jeho vlastník. Město 
jiný pozemek na přesun cesty v této oblasti nemá. Cesta je hodně příkrá a tedy těžko udržovatelná. Zpevnění 

asfaltem by bylo technicky a finančně náročné a stejně by to neřešilo situaci dlouhodobě, deště by asfalt 

podemlely. Dále vysvětluje panu Chladovi možnost příjezdu na jeho pozemek z druhé strany.  
P. Chlada 

dále konstatuje, že město vlastní pozemek, který sousedí s jeho sadem, ale o pozemek se nestará a odmítlo 
ho i odprodat.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že důvodem jsou i očekávané pozemkové úpravy. Město si drží pozemky na Výhoně, aby je při 
provedení úprav mohlo nabídnout k případné směně anebo k provedení ekologických stabilizačních pásů.  

Dále uvádí, že součástí úprav je i vybudování komunikací. Pozemkový úřad tedy může navrhnout přeložení 
problematické cesty a následně financovat její vybudování.  

P. Fenz 
konstatuje, že cesta je nyní v nejlepším stavu, v jakém kdy byla. Historicky, za jeho působení v městské radě, 

navrhoval její zpevnění panely z bývalého cukrovaru. Tehdejší vedení ovšem nemělo zájem tento problém 

řešit.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že o řešení s panely město neuvažovalo. Nechá tento nápad prověřit.  
Ing. Betáš 

se připojuje ke kritice stavu cesty. Navrhuje oslovit k řešení odborníka. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že je to možné, ale znovu opakuje, že odvodnění cesty a její stabilizace by byla technicky i finančně 

nákladná. Raději by nechal řešení a následnou realizaci na pozemkových úpravách. Tento krok by potom 
financoval stát. 

 
K bodu 

8/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 8/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 4. 9. 2019. 
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K bodu 
8/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

8/5 Dotace na opravu fasády   

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 8/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/8/5 ZM schvaluje: 

přidělení účelové dotace na opravu fasády xx ve výši 50 000,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
8/6 Strategie rozvoje sportu 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 8/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/8/6 ZM rozhodlo: 

schválit Strategii rozvoje sportu v Židlochovicích. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 1 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
8/7 Založení spolku Archeopark CEZAVY z.s. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 8/7 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznamuje podrobně přítomné s návrhem vybudování Archeoparku na Výhoně.  Výhon je významná lokalita 
historických nalezišť a autor nápadu Ing. František Floder vlastní v k. ú. Blučina pozemky, na kterých je záměr 

tento archeopark vybudovat, a které by Ing. Floder vložil do nadačního fondu. Aby se daly na realizaci projektu 

čerpat dotace, je zapotřebí založit spolek, jehož členy budou město a nadační fond, který následně vloží do 
spolku tyto pozemky. Tento návrh vzbudil zájem i ostatních institucí, jako jsou Jihomoravský kraj, Moravské 

zemské muzeum, Masarykova univerzita a také země Dolní Rakousko a jím zřizované instituce. Měl by plnit 
funkci péče o kulturní dědictví, vzdělávání a osvěty a také aktivní turistiky. Měl by fungovat na podobném 

principu jako Archeoskanzen v obci Modrá, tzn., že by měl představit fungování společnosti v dávných dobách. 
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Součástí by měly být rekonstrukce a repliky pravěkých obydlí a různých staveb, např. původního opevnění a 

také zvířectvo. Záměrem tedy není statické muzeum, ale aktivní prostor. Původním partnerem projektu měla 
být Obec Blučina, ta však od záměru odstoupila. 

Ing. Kahoun 
se dotazuje na názor přítomného starosty Blučiny, Mgr. Jana Šenkýře.  

Mgr. Šenkýř 

uvádí, že na projektu spolupracovala Obec Blučina s Ing. Floderem asi 1 rok. K odstoupení od projektu vedlo 
mnoho okolností. Jedním z důvodů byly i časové limity, kdy nebylo technicky možné připravit podklady pro 

žádost o dotaci v daném termínu.  
Ing. Vitula 

vysvětluje, že na financování projektu se bude žádat o prostředky z dotačního programu Interregu a původním 

záměrem, ještě ve spolupráci s Obcí Blučina, bylo podání projektu v květnu 2019, což byl zmiňovaný časový 
limit. Interreg však pro nevyčerpání prostředků vypisuje další termíny a nový je na jaře 2020, což je termín 

pro podání projektu reálnější.  
Ing. Kahoun 

se dotazuje, proč tedy Blučina nepřistoupí do projektu nyní. 
Mgr. Šenkýř 

uvádí, že dalším z faktorů bylo i nepochopení ze strany občanů Blučiny.  Sám za sebe projekt podporuje, 

spolupracoval na koncepční i investiční studii, ale zastupitelstvo nechtělo jít proti vůli občanů. Názory občanů 
zjišťovali dotazníkovým šetřením, které vyšlo polovinou proti projektu a polovinu pro projekt. Je však třeba 

říct, že do odpovědí se zapojili převážně sousedé lokality, kde se má archeopark vybudovat a ti chtějí mít klid. 
Očekává se totiž poměrně velká návštěvnost tohoto parku. V současné podobě projektu však došlo k přesunu 

parkoviště, které mělo původně být v přímé blízkosti parku, k výrobně knedlíků pana Svobody. Zvýšený provoz 

tedy nebude v bezprostřední blízkosti sousedních pozemků, ale spíše u silnice. Jako další faktor uvádí názor 
na podobu archeoparku. On sám podporuje vznik muzea oproti Ing. Floderovi, který vidí v projektu především 

byznys a vybudování muzea nemá za prioritu. Novinkou je pro něj zájem zmiňovaných institucí, to v době 
jednání s Obcí Blučina známo nebylo. Vstup Blučiny nevylučuje, závisí však na tom, jak bude projekt vypadat. 

Zastupitelstvo Blučiny ještě včera nemohlo uvěřit, že se Židlochovice do projektu zapojí.  
Ing. Vitula 

uvádí, že ani on si zprvu neuvědomil architektonický význam místa. Předpokládal zbudování archeoparku na 

lokální úrovni, ale zájem institucí mu dává národní význam.  
P. Fenz 

navrhuje zakomponovat do projektu jeho umístění na Jantarové stezce.   
MUDr. Wendsche 

navrhuje jednání se zastupiteli Blučiny. 

Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že na jeho účasti na blučinském zastupitelstvu je již s Mgr. Šenkýřem domluven. Dále uvádí, 

že o vstup Blučiny do projektu velmi stojí a uvítal by postupné zapojení Nosislavi a možná i Vojkovic.  
Mgr. Šenkýř 

se dotazuje, jakým způsobem je ošetřeno vložení pozemků panem Floderem a jak se bude financovat 10% 

neuznatelných nákladů projektu. Tato částka je asi 10 mil. Kč.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že část nákladů ponese kraj. Dále uvádí, že se bude spolupodílet i město, ale v horizontu 3 let 
nebude částka tak astronomická. Rovněž se dá předpokládat finanční výnos z tohoto projektu. 

Mgr. Šenkýř 
uvádí, že při rozhodování Blučiny hrála roli i neschopnost pana Flodera podílet se na financování projektu.  

Ing. Vitula 

konstatuje, že místo finančního podílu vkládá pan Floder do projektu pozemky. Dále uvádí, že z kraje byla 
přiznána dotace na pořízení DUR a další zdroje spolufinancování se hledají. Také uvádí, že na založení spolku 

a návrhu zakládací smlouvy a stanov byla najata renomovaná právní kancelář, která nastavila parametry tak, 
aby nebyly pro město nevýhodné. 

 

Návrhy usnesení: 
 

2019/8/7.1 ZM rozhodlo: 
že společně s fondem s názvem ARCHEONET, nadační fond, IČO 08198250, se sídlem Komínská 

1225/30, Bystrc, 635 00 Brno a Spolkem pro povznesení  kultury  a  vzdělanosti, IČO 04988302, 
se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice zakládá spolek s názvem Archeopark CEZAVY 

z.s., se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. 

 
2019/8/7.2 ZM schválilo: 
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Zakládací smlouvu a Stanovy spolku Archeopark CEZAVY z.s. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

8/8 Odkoupení pozemku na Výhoně pro Archeopark 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 8/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2019/8/8 ZM rozhodlo: 
koupit od xx, do svého vlastnictví  pozemek p. č. 2020/2 v  k. ú. Blučina za stanovenou konečnou 

kupní cenu 125 000,-  Kč. Pozemek je nezbytný pro zajištění cesty k uskutečnění záměru 
výstavby Archeoparku na Výhoně. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
8/9 Uplatnění předkupního práva na část pozemku č. 557/3 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 8/9 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/8/9 ZM rozhodlo: 

odpovědět na nabídku koupě pozemku č. 557/3, k. ú. Židlochovice, a odkoupit celý pozemek p .č. 
557/3 od majitelů: xx, za celkovou cenu: 4 297 320,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 1 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

8/10 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz 
konstatuje, že mu dosud nebyla doručena odpověď města na jeho nabídku na směnu pozemků na Výhoně.  

Ing. Vitula 

se za to omlouvá a konstatuje, že odpověď bude zaslána v nejbližší době.  
Mgr. Šenkýř 

prosí o dokumenty k Archeoparku. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že mu budou zaslány. 
 

K bodu 

8/11 Rozprava zastupitelů 
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Diskuse:  
 

MUDr. Wendsche 
se dotazuje na Spolek pro povznesení  kultury  a  vzdělanosti, který existuje od roku 2016 a o jehož existenci 

dosud nevěděl, není uveden ani na webu města.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že primárně byl spolek zřízen pro podporu nadaných studentů našeho gymnázia. Jinou aktivitu zatím 

nevyvíjí, jeho předsedou je pak přítomný Doc. Francán.  
Doc. Francán 

doplňuje, že spolek má v plánu svoji činnost rozšířit. Mělo by se jednat o spolupráci okolních obcí v oblasti 

školství.   
MUDr. Wendsche 

uvádí, že zájem o vstup do spolku Archeopark CEZAVY by měl možná i Vlastivědný spolek. Obává se ale 
členských poplatků.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že poplatky budou stanoveny individuálně, této skutečnosti se obávat nemusí. Navrhuje, aby po 

projednání v orgánech Vlastivědného spolku svůj zájem potvrdili.  

Ing. Kahoun 
se dotazuje na stav minule projednávaných pozemků v k. ú. Hrušovany. Pro rozšíření přírodních ploch na 

Líchách navrhoval úpravy na současných pozemcích města, aby došlo k narušení větších zemědělských ploch.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že nechal prověřit nájemní a smluvní vztahy těchto pozemků, vč. dalších pozemků u hl. silnice 

směrem na Vojkovice.  Připravují se výpovědi nájmů. 
Ing. Betáš 

se dotazuje k úpravám I.  a II. ÚP Židlochovice. 
Ing. Cmarková 

odpovídá, že oddělením změny ÚP č. II od změny ÚP č. I a přiřazením změny ÚP č. III ke změně ÚP č. I, došlo 
ke zpomalení projednání a nyní odhadujeme ukončení projednání změny ÚP č. I do 5 měsíců.  

U změny ÚP č. II  právě skončilo vyjadřování dotčených orgánů a její pořízení by mělo být předloženo ke 

schválení radě a zastupitelstvu města. K této změně je již evidováno několik připomínek. Vlastní pořízení by 
mělo být záležitostí asi 1,5 roku. 

Ing. Betáš  
se dotazuje, zda je možné do těchto změn nahlédnout. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že ano, u Ing. Karhánkové. 
 

K bodu 

8/12 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 20.30 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

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

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

 
 

 Prof. MUDr. Peter Wendsche  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 13. 9. 2019 

 


