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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 18. prosince 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: Antonín Houdek, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Petr Francán 

Neomluven: -- 
 

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 JUDr. Ludmila Čermáková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
11/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu: Ing. Petra Chocholáče a JUDr.  Iva Remundu. 

 
Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

11/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 11 
 

11/1 Zahájení 
11/2 Rozprava občanů 

11/3 Zpráva o plnění usnesení 
11/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

11/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2020 

11/6 Schválení minimální sítě sociálních služeb a jejich spolufinancování v rámci dotačního programu 
v roce 2020 

11/7 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020“ 

11/8 Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-

2023 
11/9 Vyhlášení záměru prodeje bytů č. 651/1 a 651/13 na sídl. Družba 651 

11/10 Vyhlášení záměru  prodeje bytů č. 651/12 a 651/14, sídl. Družba 651 
11/11 Vyhlášení záměru  prodeje  bytů č. 652/12, 652/13 a 652/14 na sídl. Družba 652 

11/12 Prodej parcely p. č. 117/88 v k.ú. Židlochovice na ulici Malinovského 
11/13 Návrh zadání  změny č. II ÚP Židlochovice 

11/14 Podnět k pořízení změny č. V  ÚP  Židlochovice 

11/15 Založení spolku Archeopark CEZAVY z.s. 
11/16 Udržitelná obytná oblast Líchy 

11/17 Odměna pro uvolněné zastupitele 
11/18 Rozprava občanů 

11/19 Rozprava zastupitelů 

11/20 Závěr 
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Hlasování: 12 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 10. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou 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. 

 
K bodu 

11/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 
  

P. Fenz  
vznáší dotaz, kdy vládnoucí strana zajistí snížení inflace. 

Ing. Vitula  

vysvětluje současnou situaci.  
 

K bodu 
11/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/3 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 18. 12. 2019. 

 
K bodu 

11/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

seznámil přítomné s Projektem Revitalizace pískoven na jihu Brněnské metropolitní oblasti („Pískovny za 
humny“) zpracovaného v rámci studentské soutěže MUNISS 2018/2019. Bližší prezentace proběhne na 

příštím zasedání ZM. 

P. Fenz 
uvádí problémy s revitalizací pískoven, bylo by vhodné zpracovat studii ve smyslu ochrany přírody v území –  

nutná výsadba stromů. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že projekt s výsadbou stromů počítá. 
P. Helma 

se dotazuje na meandrování Svratky. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že se zpracovává záměr, na příštím ZM bude prezentován. 

 
ZM bere na vědomí: 

Informace o projektu Revitalizace pískoven na jihu Brněnské metropolitní oblasti („Pískovny za 

humny“) zpracovaného v rámci studentské soutěže MUNISS 2018/2019. 
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

11/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2020 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/5 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/11/5 ZM schvaluje: 

plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2020 (s možností operativní 
změny termínů): 

12. 22. 01. 2020 
13. 26. 02. 2020 

14. 01. 04. 2020 

15. 13. 05. 2020 
16. 24. 06. 2020 

17. 02. 09. 2020 
18. 07. 10. 2020 

19. 11. 11. 2020 
20. 16. 12. 2020 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
11/6 Schválení minimální sítě sociálních služeb a jejich spolufinancování v rámci dotačního 

programu v roce 2020 
Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová 

popis: příloha č. 11/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/11/6 ZM schvaluje: 

pro rok 2020 navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování dle přiložené tabulky. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
11/7 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2020“ 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová  

popis: příloha č. 11/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2019/11/7 ZM vyhlašuje: 
dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2020.“  

 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
11/8 Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na 

období 2020-2023 

Předkladatel: Mgr. Lenka Brázdová  

popis: příloha č. 11/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
2019/11/8 ZM schvaluje: 

„Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023.“   
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

11/9 Vyhlášení záměru prodeje bytů č. 651/1 a 651/13 na sídl. Družba 651 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/9 

 
Diskuse:  

 

P. Helma 
dotazuje se, jakým způsobem bude vybírán kupující. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že to bude buď obálkovou metodou dle schválených  zásad nebo elektronickou aukcí.  

P. Fenz 

dotaz, zda se budou prodávat byty nebo podíly na domě. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že předmětem prodeje jsou bytové jednotky. 
 

Návrh usnesení: 

 
2019/11/9 ZM rozhodlo: 

zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek č. 651/1 a 651/13 v domě č. p. 651, zapsaných v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1903  (dům č. p. 651 stojí 

na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice 
na listu vlastnictví č. 1855),  za minimální kupní cenu 2 500 000 Kč za jednu bytovou 

jednotku, 

 podílu na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/1  za 
kupní cenu 4 900 Kč, 

 podílu na pozemku p. č. 2801, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejícího k bytové jednotce č. 651/13  za 
kupní cenu 3 700 Kč. 

 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

11/10 Vyhlášení záměru  prodeje bytů č. 651/12 a 651/14, sídl. Družba 651 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/10 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/11/10 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek č. 651/12 a 651/14 v domě č. p. 651, zapsaných v katastru 

nemovitostí na listu  pro obec a k. ú. Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 stojí na 

pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na 
listu vlastnictví č. 1855), za minimální kupní cenu 2 500 000 Kč za jednu bytovou 

jednotku, 

 podílů na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855, náležejících k převáděným bytovým jednotkám 

č. 651/12 a 651/14 za cenu 4 200 Kč za jeden podíl. 

 
Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky bude zaplacena tak, že část kupní ceny ve výši 2 000 000 Kč 

bude zaplacena na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní na bytovou 
jednotku a podíl na pozemku do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Židlochovice 

o prodeji konkrétnímu kupujícímu, jinak má prodávající právo od smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní odstoupit do 5 dnů po marném uplynutí lhůty 30 dnů od rozhodnutí 

Zastupitelstva města Židlochovice o prodeji, 

 zůstatek kupní ceny bytové jednotky a kupní cena podílu na pozemku budou zaplaceny 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do 30 dnů od 
uzavření kupní smlouvy (přičemž uzavření kupní smlouvy se předpokládá v období 

červenec až září 2020), jinak má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit do 5 dnů 
po marném uplynutí lhůty pro zaplacení zůstatku kupní ceny bytové jednotky a kupní 

ceny pozemku, 

 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
  

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 
11/11 Vyhlášení záměru  prodeje  bytů č. 652/12, 652/13 a 652/14 na sídl. Družba 652 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/11 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/11/11 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje   

 bytových jednotek č. 652/12, 652/13 a 652/14 v domě č. p. 652, zapsaných v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví pro obec a k. ú. Židlochovice č. 1965 (dům č. p. 652 stojí 
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na pozemku p. č. 2802, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice 

na listu vlastnictví č. 1856),  za minimální kupní cenu 2 500 000 Kč za jednu bytovou 
jednotku, 

 podílu na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/12  za 
kupní cenu 4 200 Kč, 

 podílu na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 

Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/13  za 

kupní cenu 3 600 Kč, 

 podílu na pozemku p. č. 2802, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. 
Židlochovice na listu vlastnictví č. 1856, náležejícího k bytové jednotce č. 652/14  za 

kupní cenu 4 100 Kč. 
 

Podmínky prodeje: 

 Kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemku bude zaplacena před podáním návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
 před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 

veškeré závazky vůči Městu Židlochovice, 

 kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

11/12 Prodej parcely p. č. 117/88 v k.ú. Židlochovice na ulici Malinovského 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/12 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2019/11/12.1 ZM rozhodlo: 

prodat část pozemku p. č. 117/88 v k.ú. Židlochovice, konkrétně část oddělenou geometrickým 
plánem číslo 1952-79/2019 ze dne 21. 10. 2019, vyhotoveným Pavlem Daňkem, Nová 334, 664 

56 Blučina, jako pozemek parc. č. 117/104  o výměře 43 m2 xx, za kupní cenu 100,- Kč/m2. 
Jedná se o část pozemku za domem kupujícího.  

 

2019/11/12.2 ZM rozhodlo: 
prodat pozemek p. č. 117/88 v k. ú. Židlochovice, u kterého byla  geometrickým plánem číslo 

1952-79/2019 ze dne 21. 10. 2019, vyhotoveným Pavlem Daňkem snížena výměra na 41 m2, 
xx, za kupní cenu 100,- Kč/m2. 

 
Jedná se o část pozemku za domem kupujícího.  

 

Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 

K bodu 
11/13 Návrh zadání změny č. II ÚP Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/13 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 
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2019/11/13 ZM schvaluje: 
v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona  návrh zadání změny č. II územního plánu 

Židlochovice. 
  

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

11/14 Podnět k pořízení změny č. V  ÚP  Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/14 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2019/11/14 ZM pověřuje: 
z vlastního podnětu  pořizovatele  prověřením, zda bude možné souladu s § 55 a – b stavebního 

zákona pořizovat změnu č. V územního plánu Židlochovice zkráceným způsobem. Obsahem 

změny bude: 
1. prověření možnosti  výstavby parkoviště pro „Archeopark“  v území, na němž je 

vymezen regionální biokoridor RBK 075-3 v ploše Zk a  územní rezerva R2 a případně 
blízkého okolí dle přiložené situace 

2. úpravy podmínky v bodě d1) v ÚP tak, aby  se splnění podmínky minimální velikosti 
vymezovaných stavebních pozemků v plochách bydlení  vztahovalo jen  na stavby hlavní 

(RD, BD, OV, služby apod.)  a nevztahovalo se na stavby s hlavním využitím pouze 

související, pokud už hlavní stavba na pozemku stojí. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
11/15 Založení spolku Archeopark CEZAVY z.s. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/15 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

dotazuje se, jakým způsobem Ing. Floder získal pozemky. 

Ing. Vitula 
vysvětluje, jak Ing. Floder historicky pozemky získával, resp. vykupoval a způsob, jakým způsobem Ing. 

Floder převede pozemky z nadačního fondu na spolek Archeopark CEZAVY z.s. 
Prof. Wendsche 

dotazuje se, co se stane, když se Blučina postaví proti realizaci. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že výstavba je v souladu s ÚP Blučiny, osobně zúčastnil se zasedání  ZO Blučina, dále proběhla 

pracovní schůzka i s opozičními zastupiteli; poslední informace je, že je většina zastupitelů (12)  pro realizaci 
záměru, Obec Blučina zvažuje vstup do spolku. 

 
Návrhy usnesení: 

 

2019/11/15.1 ZM zrušuje: 
usnesení č. 2019/8/7.1 a 2019/8/7.2 ZM ze dne 4. 9. 2019. 
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2019/11/15.2 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 a  

 

2019/11/15.3 ZM schválilo: 
Zakládací smlouvu a Stanovy spolku Archeopark CEZAVY z.s. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 

 2 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

11/16 Udržitelná obytná oblast Líchy 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 11/16 

 

Diskuse:  
 

P. Kahoun 

dotaz, jak to bude s finanční zátěží pro město. 
Ing. Vitula 

předpokládá se 2,5 mil za dva roky. 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/11/16 ZM schvaluje: 

zapojení do projektu s názvem Nachhaltiges Wohnviertel Židlochovice, Tschechien – 
Machbarkeitsstudie, Architekturwettbewerb, Kommunikationskampagne, Bebauungskonzept, 

Bürgerbeteiligung. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

K bodu 

11/17 Odměna pro uvolněné zastupitele 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

  
2019/11/17 ZM schvaluje: 

odměnu starostovi Ing. Janu Vitulovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny a místostarostovi 
Mgr. Tomáši Šenkyříkovi ve výši jednonásobku měsíční odměny, a to z důvodu ukončení 

mimořádné investiční akce, výstavby přestupního terminálu v Židlochovicích. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 

 2 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

K bodu 

11/18 Rozprava občanů 
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Diskuse:  

 
P. Fenz 

znovu uvádí svoje zkušenosti s revitalizací krajiny. 
 

K bodu 

11/19 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 

 
Prof. Wendsche 

dotazuje se, jakému účelu bude sloužit komunitní centrum. 

Ing. Vitula 
uvádí, že v objektu budou prostory pro seniory, otevřený prostor pro společenské akce, kanceláře,  

infokanál, apod. 
Prof. Wendsche 

dále se dotazuje na náklady na provoz a parkovací místa u komunitního centra. 

Ing. Vitula 
objekt je projektován jako objekt s nízkonákladovým provozem; vysvětluje, kde budou parkovací místa 

zřízena. 
 

K bodu 

11/20 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 19.45 hodin. 

 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  

 
 

 JUDr. Ivo Remunda  ........................................................   
 

V Židlochovicích dne 19. 12. 2019 

 


