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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 9. října 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. Petr Chocholáč, doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18.27 

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: 
 

9/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha Kahouna a Ing. Víta Betáše. 
 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

9/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 9 

 

9/1 Zahájení 
9/2 Rozprava občanů 

9/3 Zpráva o plnění usnesení 
9/4 Informace z RM 

9/5 Intenzifikace ČOV 

9/6 Prodej bytů Havlíčkova 393 
9/7 Rozprava občanů 

9/8 Rozprava zastupitelů 
9/9 Závěr 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Prof. MUDr. Peterem 

Wendschem, 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 

9/2 Rozprava občanů 
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Diskuse:  

Ing. Králová 
se dotazuje, zda město neuvažuje o zřízení portálu občana.  

Mgr. Kejřová 
odpovídá, že ano, dokonce to bude zákonná povinnost. Portál zatím funguje v jen asi 5 městech republiky, 

Židlochovice se připojí, až bude jistota jeho bezchybného fungování.   

Ing. Králová 
se dále dotazuje, jaké finanční prostředky na údržbu se připravují do rozpočtu města na příští rok. 

Konstatuje, že ve městě se hodně investuje a zajímá ji, jak se myslí v rozpočtu na údržbu budov a 
infrastruktury.   

Ing. Vitula 

odpovídá, že část zanedbaných nemovitostí město převedlo do režimu soc. bytů, na které se dala čerpat 
dotace. Jejich rekonstrukce bude tedy hrazena z dotačních prostředků, současně je v rozpočtu vyčleněna 

částka na standardní údržbu. Rekonstrukce ulice Komenského bude technicky i finančně velice náročná. 
V rozpočtu se v roce 2020 počítá s 3 miliony na opravu nejhorších povrchů této ulice, opravena by měla být 

část od prodejny paní Zoubkové po odbočku ke kostelu a také úsek od hospody U Kafků po zlom na 
horizontu. Nepůjde však o rekonstrukci, ale jen o pokládku nového povrchu. Současně se totiž zpracovává 

projektová dokumentace na první 2 etapy rekonstrukce. Největší komplikací jsou tarasy a pro zbudování 

propojky je nutné také vyřešit přemístění technické čety města.  
Mgr. Šenkyřík 

doplňuje, že město také pracuje na opravě a rekonstrukci Robertovy vily, hledají se finanční zdroje. 
Z Norských fondů by se dala hradit oprava kanalizace, fasády i statika. 

Ing. Vitula 

uvádí, že se počítá i s opravou kanalizace na ulici Masarykova, vč. pokládky nového povrchu, a také opravou 
povrchu mezi mostem a Penny marketem a také od vlakového terminálu po výjezd z areálu Adosy.  

Mgr. Šenkyřík 
k údržbě ještě uvádí, že byly provedeny kamerové zkoušky kanalizace nad řekou. Připravuje se plán oprav 

kanalizace, prioritou bude Strejcův sbor a ulice Havlíčkova.  
Ing. Králová 

navrhuje do plánu zařadit i ulici Smetanovu.   

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že tato ulice je v plánu ve 2. etapě. 

Ing. Králová 
se dále dotazuje na starou studii nároží po mototechně p. Zoubkové, zajímá ji, zda se s ní počítá.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že historická studie řešila Strejcův sbor a kostel urbanisticky a vznikla se záměrem rekonstrukce 
objektu Zoubkových. V současnosti je tedy neaktuální. Město zvažuje o zpracování nové studie, otázkou ale 

je, zda by bylo investorem město anebo by se počítalo i se soukromým investorem. Na nový objekt bude 
totiž potřeba hledat prostředky, nelze však počítat s dotačními.  

Ing. Králová 

se dotazuje, zda je nějaký posun s obsazením objektu pana Outulného.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že není. Podle posledních informací vede pan Outulný jednání s možnými zájemci, několikrát 
městu i potvrdil jejich výběr, nakonec však z transakce vždy sešlo. Na tyto informace se tedy nelze 

spolehnout.  
P. Helma 

konstatuje, že dříve bylo s panem Outulným z pozice města několikrát ročně jednáno. Dotazuje se, zda 

vedení města neplánuje tento zvyk obnovit. 
Ing.  Vitula 

odpovídá, že ne, považuje to totiž za ztracený čas. Výsledek jednání a nejednání je totiž stejný, pan Outulný 
něco slíbí a pak to z nějakého důvodu nedodrží.  

Ing. Králová 

se dotazuje, zda neprobíhají jednání s Českou poštou o zkulturnění prostředí pošty v Židlochovicích.   
Ing. Vitula 

konstatuje, že snaha o vylepšení prostředí místní pobočky ztroskotala asi před třemi lety kvůli úsporám 
pošty. Souhlasí, že by se jednání mohlo obnovit.  

Ing. Králová 
se dotazuje, jestli se dočká odpovědí na svoje tři dopisy, které adresovala radě města. Žádala v nich o 

zdůvodnění nepřiznání odměny.  

Ing. Vitula 
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konstatuje, že na první z nich odpověděl emailem. Tuto odpověď považoval za dostatečnou. Dále uvádí, že 

na posledním jednání rady města byla paní Králové odměna schválena a tuto informaci dostal současný 
ředitel školy.  

Ing. Králová 
konstatuje, že tato informace se k ní nedostala.  

P. Helma 

se dotazuje, zda se všechny tři dopisy dostaly k zastupitelům města.  
Ing. Králová 

konstatuje, že je sama v kopiích zastupitelům zaslala.  Očekává však oficiální odpověď.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že tedy bude odeslána odpověď datovou schránkou.   

P. Helma 
se dotazuje, proč nebyla na jednání rady dne 26.6. odměna projednána.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že o odměně jednáno bylo a tento bod byl po dohodě s radními z programu stažen.  

P. Fenz 
konstatuje, že si v brzké době budeme připomínat 30. leté výročí skončení komunistického režimu. Vyjadřuje 

se nesouhlasně k současnému režimu a vládnoucí politické straně ANO. Vadí mu i to, že zástupci této strany 

jsou členy zastupitelstva města Židlochovice. 
 

18.27 přichází doc. Mgr. Petr Francán, přítomno je 14 členů ZM. 
 
Ing. Vitula 

odpovídá, že k podpoře pana Babiše se vyjadřoval již na demonstraci Milion chvilek pro demokracii na 
židlochovickém náměstí. Problém spatřuje v tom, že spousta lidí vidí ve státě velkou míru nespravedlnosti a 

stranu ANO nevolí pro to, že by chtěli podpořit přímo pana Babiše, ale protestuje tímto proti praktikám, které 
tu byly v průběhu posledních 20 let.  

 
K bodu 

9/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 9. 10. 2019. 
 

K bodu 

9/4 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 
9/5 Intenzifikace ČOV 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/5 

 
Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

konstatuje, že Finanční výbor doporučuje bod ke schválení.  

 
Návrh usnesení: 

 
2019/9/5 ZM rozhodlo: 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 9 4 

na výstavbu díla „Intenzifikace ČOV Židlochovice“: 

1. poskytnout bezúročnou účelovou půjčku ve výši 18 209 222,- Kč dobrovolnému 
svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko, se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 

214, 667 01 Židlochovice a to s minimální splatností 1 820 922,- Kč ročně, 
 

2. uhradit investiční transfer 18 209 223,- Kč dobrovolnému svazku obcí Vodovody a 

kanalizace Židlochovicko, se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Židlochovice.  
 

Finance budou poskytnuty ve dvou etapách (k 12/2019: 21 923 904,- Kč a k 12/2020: 
14 494 541,- Kč) z úvěru města. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

9/6 Prodej bytů Havlíčkova 393 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 9/6 

 

Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

konstatuje, že Finanční výbor doporučuje bod ke schválení pod podmínkou, že budou uhrazeny všechny 
dluhy nájemců. 

Prof. Wendsche 
oznamuje možný střet zájmů. 

Ing. Vitula 

doplňuje usnesení o text „a pod podmínkou před podpisem kupní smlouvy uhrazení veškerých dluhů a 
splnění všech závazků každého nájemce (souvisejících s užíváním jemu pronajatého bytu) vůči městu 
Židlochovice“. 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/9/6 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek v domě č. p. 393, zapsaných v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 2801 pro obec a k. ú. Židlochovice (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 

391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2800 pro obec a k. ú. 

Židlochovice),   

 podílů na pozemku p. č. 391, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
2800 pro obec a k. ú. Židlochovice, 

 podílů na pozemku p. č. 392, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 

pro obec a k. ú. Židlochovice,  
nájemcům těchto bytových jednotek za kupní ceny a v podílech na pozemcích tak, jak jsou 

specifikovány v příloze tohoto usnesení, a to se splatností kupních cen před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a pod podmínkou před podpisem kupní 

smlouvy uhrazení veškerých dluhů a splnění všech závazků každého nájemce (souvisejících 

s užíváním jemu pronajatého bytu) vůči městu Židlochovice. 
 

Hlasování o doplněném návrhu usnesení: 13 pro 
 1 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

9/7 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
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Prof. Wendsche 

oznamuje obměnu panelové výstavy vlastivědného spolku a děkuje p. Moudré a Kafkové za pomoc 
s přípravou podkladů. Výstava by měla proběhnout 17. 11. 2019, prosí o koordinaci s městem a její zahájení 

vedením města.  
Ing. Vitula 

zve všechny přítomné na slavností otevření vlakového terminálu, v neděli 8. 12. 2019. Do města by měl 

přijet parní vlak a slavnostního aktu by se měl zúčastnit i např. generální ředitel SŽDC.  
Prof. Wendsche 

oznamuje, že pan Robert by měl opět zájem přijet do Židlochovic, navrhuje, že ho pozve na otevření 
vlakového terminálu. Dále konstatuje, že v partnerském městě Grosskrut byl zvolen nový starosta, navrhuje 

napsat oficiální dopis vedení města. 

P. Helma 
se dotazuje, kdy by mohl být opraven Švestkův dům.   

Ing. Vitula 
odhaduje, že v roce 2022. Je však potřeba mít k žádosti o dotaci připravenou studii.  

P. Helma 
se dále dotazuje na záměr s objektem po p. Zoubkové.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že na záměr pronájmu se přihlásil jeden zájemce. V současnosti se s ním jedná o slevě kvůli 
nutným opravám.  

Prof. Wendsche 
se dotazuje, co bude místo bývalého Prodomu.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že objekt je v soukromém vlastnictví a město tyto informace nemá.  
 

K bodu 

9/8 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

9/9 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19.30 hod. 

 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

Ověřovatelé Ing. Oldřich Kahoun  ........................................................  
 

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

 

V Židlochovicích dne 16. 10. 2019 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ821CZ821&sxsrf=ACYBGNRzc61c0qg4WBV98OsMBZokY3gf-g:1571054968834&q=grosskrut&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjR69vq25vlAhVMiFwKHa57BqMQBQguKAA

