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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 13. listopadu 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 12 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Vlastimil Helma, Ing. Oldřich Kahoun, doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18:15 

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: 
 

10/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Svobodu a Mgr. Lenku Brázdovou. 
 

Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

10/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 10 

 

10/1 Zahájení 
10/2 Rozprava občanů 

10/3 Zpráva o plnění usnesení 
10/4 Informace z RM 

10/5 Bezúplatný převod pozemku p. č. 418/1, k. ú. Židlochovice 

10/6 Zrušení usnesení ZM č. 20/8.1 
10/7 Rozpočet  roku  2020 a střednědobý výhled 2020-2024  

10/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a o zrušení 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místních poplatcích na území města Židlochovice 

10/9 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

10/10 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
10/11 Obsah změny  územního plánu Židlochovice č. IV 

10/12 Rozprava občanů 
10/13 Rozprava zastupitelů 

10/14 Závěr 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ zápis z 9. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Oldřichem Kahounem a Ing. Vítem 
Betášem, 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 

10/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 

 
P. Fenz 

konstatuje, že 30 let po politické změně je stále špatně nastaven důchodový systém. Apeluje na 

samosprávu, aby byla v této věci více aktivní.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že problém důchodového systému je veliký, ale snaha o shodu politických stran není téměř 
možná, neboť každá politická strana má úplně jiné preference. Samospráva nemá žádné prostředky, jak toto 

ovlivnit. 

 
K bodu 

10/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 13. 11. 2019. 

 

K bodu 
10/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

10/5 Bezúplatný převod pozemku p. č. 418/1, k.ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/10/5.1.1 ZM zrušuje: 

usnesení ze ZM 2/8.1 ze dne 26. 11. 2014. 
 

2019/10/5.1.2 ZM schvaluje: 

bezúplatný převod pozemku p.č. 418/1 o výměře 2 891 m2,  zapsaného na LV  10002  pro  k.ú. 
Židlochovice ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov na Město Židlochovice.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18:15, přítomno je 13 členů ZM. 
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K bodu 
10/6 Zrušení usnesení ZM č. 20/8.1 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/10/6 ZM rozhodlo 
zrušit usnesení č.  20/8.1. ze dne 8. 2. 2017 pro neaktuálnost usnesení.   

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/7 Rozpočet  roku  2020 a střednědobý výhled 2020-2024  
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/7 

 

Diskuse:  
 

P. Kafka 
navrhuje najít prostředky na opravu Robertovy studánky prodejem náletových topolů, které by se vykácely. 

Ing. Vitula 

souhlasí, pokud by byly topoly k pokácení zralé. Nechá prověřit jejich kvalitu. Zdravé topoly by nekácel, u 
těch poškozených je zase možné, že by o toto dřevo nebyl zájem. 

Prof. Wendsche 
se dotazuje na záměr výstavby bistra v předzámeckém parku.  

Ing. Vitula 

připomíná vizualizaci arch. Jury, jejíž součástí byl i stánek s občerstvením. Po otevření parku se objevili 
zájemci o provoz a výstavbu takového občerstvení, město by však chtělo zajistit jeho kvalitu. Proto byla 

zvolena varianta, že stavbu zainvestuje město a následně stánek pronajme. Bude tím umožněna jistá 
možnost ovlivnění kvality sortimentu.  Dále doplňuje, že provoz občerstvení by měl být celoroční, vzhled 

navrhl arch. Jura a umístění je na kamenných kostkách parku. 

 
Návrhy usnesení: 

 
2019/10/7.1 ZM schvaluje: 

rozpočet  pro r. 2020  v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schvaluje  
střednědobý výhled pro roky 2020-2024. 

 

2019/10/7.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 1 750 tis. Kč, 200 tis. Kč 

na opravy fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb.  
 

2019/10/7.3 ZM svěřuje: 

RM, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, provádění  rozpočtových  opatření  v roce 2020 v  plném  rozsahu  

dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2019/10/7.4 ZM ukládá:  

RM předkládat pololetně Zastupitelstvu města provedená rozpočtová opatření na vědomí. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
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 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
10/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a o 

zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místních poplatcích na území města 

Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/8 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
se dotazuje na důvod zvýšení poplatků.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že důvodem je inflace. Město se psy zásadní náklady nemá, ale když se spočítají sáčky na psí 

exkrementy, jejich úklid a příspěvky na čipování psů, bude příjem rovný nákladům. Dále uvádí, že je úvaha 

snížit poplatek majitelům psů se speciálním výcvikem. Tuto možnost je však třeba ještě zkonzultovat. Byla by 
to však motivace pro majitele neukázněných psů. 

Ing. Maša 
se dotazuje na počet psů ve městě.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že i když má být každý pes očipován, jejich počet se těžko kontroluje. Navíc databází je několik. 
Nyní je v evidenci asi 300 psů, což je možná polovina skutečného počtu. Od nové vyhlášky si slibuje lepší 

přehled o počtu psů, čipování bude povinné. 
Ing. Betáš 

uvádí, že když před 25 lety vznikla povinnost platby poplatků za psy, objevilo se v lesích spousta 
vypuštěných zvířat. Má obavu z podobného scénáře.  

Ing. Vitula 

tuto obavu nesdílí. Zvýšení poplatků není zásadní, zásadní je povinnost čipování.  
Ing. Betáš 

navrhuje nejprve zlepšit evidenci psů a až následně zvedat poplatky.  
 

Návrh usnesení: 

 
2019/10/8 ZM vydává: 

Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a o zrušení 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místních poplatcích na území města Židlochovice. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/9 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/9 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
konstatuje, že mu ve vyhlášce chybí zabírání veřejného prostranství parkováním automobilů. Majitelé 

nemovitostí parkují na silnicích, i když mají možnost parkování v garáži nebo na vlastním pozemku.   
Ing. Vitula 

tuto variantu rozhodně nedoporučuje. Máme zpracovanou studii na dopravu v klidu a problém je, že město 

není stavu nabídnout všem dostatečný počet parkovacích míst.    
JUDr. Remunda 

uvádí, že to zpoplatňovat ani nelze. 
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Návrh usnesení: 
 

2019/10/9 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání  

veřejného prostranství. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/10 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/10 

 

Diskuse:  
 

P. Kafka 

navrhuje, aby se k nákladům na odpad připočetla i částka za třídění odpadů ze sběrných míst. Občané často 
třídí špatně a po svozu musí četa celý den odpad dotřiďovat. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že to ze zákona nelze.  

P. Kafka 
konstatuje, že se ve sběrných místech často objevuje i odpad, který tam vůbec nepatří, jako příklad uvádí 

staré pneumatiky. Navrhuje hnízda označit pokyny, co do nich lze vyhodit. 

Ing. Vitula 
souhlasí. 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/10/10 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 5/2019, o místním poplatku za  provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

10/11 Obsah změny  územního plánu Židlochovice č. IV 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 10/11 

 

Diskuse:  

 
Ing. Betáš 

se dotazuje, kdy bylo rozhodnuto o tom, že město má zájem o obchodní dům v těchto místech.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že na červnovém zastupitelstvu proběhla prezentace Arch. Jury, kde byl tento záměr představen.  
Zamrzel ho nízký zájem zastupitelů. Následně bylo na jednání ZM schváleno pořízení změny územního plánu 

pro tento účel.  

 
Návrh usnesení: 
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2019/10/11 ZM rozhodlo: 

o pořízení změny č. IV ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona, jejímž obsahem 
bude: 

 v území dle schématu č. 1 změna ÚP v územní rezervě a změna okolních ploch takovým 

způsobem, aby byly vytvořeny územní podmínky pro možnost výstavby velkokapacitní 
prodejny s parkovištěm, povodňového parku, lávek přes Litavu a Svratku, parkovacího 

domu pro přilehlé sídliště a propojení těchto ploch na související území 

 posouzení vlivů této změny ÚP na udržitelný rozvoj území, kdy: 

- vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí (dále jen SEA) jako součást posouzení 
vlivů na udržitelný rozvoj území musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dle rámcového obsahu 
SEA vyhodnocení dle přílohy stavebního zákona 

- SEA vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného 

území.  
- SEA vyhodnocení se zaměří zejména na problematiku ochrany krajinného rázu, ochranu 

vod, ochranu zemědělského půdního fondu, a dále na problematiku hluku, ochranu 
ovzduší a na možné negativní dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu 

bydlení související s budoucím využitím návrhových ploch  (např. na zvýšené množství 
dopravy spolu s intenzifikací dopravních proudů apod.)  

- SEA vyhodnocení posoudí plochy ÚP a plochy navrhované změnou ÚP ve vzájemných 

vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití.  
- SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s 

uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní 
prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch a schválení změny ÚP jako 

celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví.  
- v návrhu změny ÚP bude uvedeno, jak byly zapracovány podmínky a opatření navržené 

pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení, případně bude uvedeno, proč 
podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení zapracovány nejsou. 

Změna č. IV ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem. 

 
Schéma č. 1                                                           Schéma č. 2 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 

10/12 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

10/13 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse:  

 
P. Houdek 

se dotazuje, kdy a kde bude v Nosislavi nainstalován radar.  

Mgr. Kejřová 
odpovídá, že na jaře 2020 v úseku ve směru do Nosislavi od autobusových zastávek do asi poloviny Nosislavi 

a v roce 2020 se plánuje něco podobného i v Blučině.  
JUDr. Remunda 

upozorňuje na špatný výhled pro chodce na novém vlakovém nádraží směrem od vily.  

Ing. Vitula 
o problému ví, je odsouhlaseno zkrácení zdi o 3 pole. 

Ing. Maša 
navrhuje dát naproti zrcadlo. 

Ing. Vitula 
nechá vhodnosti instalace zrcadla prověřit.  

JUDr. Remunda 

chválí rekonstrukci sousoší Josefa a Marie a navrhuje v příštím roce opravu sloupu Nejsvětější Trojice.  
Prof. Wendsche 

upozorňuje na rozdíl v kvalitě práce restaurovaných soch. Jan Nepomucký byl restaurován jiným 
restaurátorem než ostatní sochy a při dešti je vidět veliký rozdíl. Současný restaurátor pan Slovák provádí 

svoji práci lépe.  

P. Kafka 
navrhuje zřídit u nádraží průběžnou knihovnu. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že knihovna  je již připravována. 

JUDr. Remunda 

konstatuje, že komunikace na Žižkově jsou kromě konce ulice Dvořákovy a ulice Alšovy v dobrém stavu. 
Dotazuje se, zda nebudou opraveny i tyto ulice.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že v rozpočtu na rok 2020 jsou na opravy ulic vyčleněny 3 mil. Kč. Záměrem města je však oprava 

ulice Komenského, a to alespoň výměna povrchu, neboť celková rekonstrukce bude velmi technicky i 
finančně náročná.  

Ing. Betáš 

se dotazuje na opravu vpustí na ulici Malinského.  
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že vpustě jsou rozesety po celé délce ulice a jejich oprava je vázána na kompletní rekonstrukci 
celé silnice. Lze však vytipovat k opravě alespoň ty nejhorší.  

P. Soukalová 

upozorňuje na propad vozovky na ulici Brněnské u domu pana Pešiny.  
Ing. Vitula 

za upozornění děkuje.  
doc. Francán 

vyjadřuje nesouhlas nad uzavřením hlavního vstupu do zámeckého parku. Jeho iniciativa ve zřízení bočního 
vchodu tento scénář vůbec nepředpokládala. Přístup Lesů ho velice mrzí. Apeluje na iniciování nějaké aktivity 

ke zvrácení tohoto rozhodnutí. 
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Ing. Vitula 

odpovídá, že v této věci jednal s ředitelem Lesů asi 2x. Původní záměr Lesů byl zavřít i hlavní bránu, to se 
však podařilo zvrátit. Lesy argumentují neukázněností občanů, kteří v areálu močili a kouřili.  

Ing. Betáš 
uvádí, že hlavním důvodem byla bezpečnost.  

P. Soukalová 

konstatuje, že v současné době lidé zavřený vstup do parku řeší přelézáním brány, a to i s kočárkem. To 
příliš bezpečné není. 

doc. Francán 
považuje situaci za absurdní a navrhuje pozvat ředitele Lesů na příští  jednání ZM k diskusi. 

Ing. Vitula 

souhlasí. 
 

K bodu 

10/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 

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

 
 

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

 
V Židlochovicích dne 21. 11. 2019 

 


