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Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 24. června 2020 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 14 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: doc. Mgr. Petr Francán přišel v 18.10 hodin, Antonín Houdek odešel ve 20.20 hodin 

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 Gabriela Motlíčková. 
 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

14/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Libora Kafku a Ing. Víta Betáše. 
 

Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

14/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 14 

 

14/1 Zahájení 
14/2 Rozprava občanů 

14/3 Zpráva o plnění usnesení 
14/4 Informace z RM 

14/5 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2019 a auditorská zpráva 

14/6 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2019 
14/7 Podnět k pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice 

14/8 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti – přistoupení města 
Ivančice k memorandu 

14/9 Pořízení změny č. V ÚP Židlochovice 
14/10 Poskytnutí půjčky spolku Archeopark Cézavy 

14/11 Bezúplatný převod pozemku od Jihomoravského kraje p. č. 352/5 

14/12 Dar pozemku p. č. 1527/1, k. ú. Židlochovice 
14/13 Záměr prodeje bytových jednotek 651/12 a 651/14 v bytovém domě čp. 651 na sídlišti Družba 

14/14 Vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Židlochovice 
14/15 Záměr prodeje bytové jednotky 393/1 v bytovém domě čp. 393 na ul. Havlíčkova 

14/16 Záměr prodeje bytové jednotky 393/18 v bytovém domě čp. 393 na ul. Havlíčkova 

14/17 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní 
jídelny -  obec Vojkovice 

14/18 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní 
jídelny, Vyhláška – společný školský obvod – obec Přísnotice 

14/19 Obecně závazná vyhláška – Společný školský obvod – městys Nosislav, obec Sobotovice 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 14 2 

14/20  Změna územního plánu Židlochovice č. IV 

14/21  Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2020 
14/22  Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 

2020 
14/23  Prodej podílu na pozemku p. č. 2817 pod bytovým domem č. p. 698, 699 v Židlochovicích, sídl. 

Družba SBD Cíl Šlapanice 

14/24 Rozprava občanů 
14/25 Rozprava zastupitelů 

14/26 Závěr 
 

Hlasování: 14 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

D/ Zápis z 13. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a Ing. Bronislavem 
Svobodou, 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 

14/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 

 

P. Zuzana Praženková (obyvatelka ulice Svratecké) 
se dotazuje na včerejší probíhající měření hluku vlaku a zajímá jí hlavně řešení situace. Konstatuje, že je 

absurdní, že jsou obyvatelé obtěžováni hlukem stojícího vlaku v době od 23 do 5 hodin a popisuje situaci. 
Uvádí, že některé soupravy vydávají hlasitější zvuk než jiné.  

Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že město zajistilo měření hluku přes doc. Rajmice a měření proběhlo v úterý 23. 6. 2020 kolem 
půlnoci v domě paní Kavalířové, v pokoji orientovaném k nádraží, která toto měření umožnila. Výsledky ještě 

nejsou zpracovány, protože se měřila i frekvence hluku. Hlasitost pak vykazovala hodnoty kolem 50 dB. Toto 
měření však nemusí být poslední.  

Ing. Vitula 

uvádí, že město v této věci komunikuje s Českými drahami. Jejich první odpověď v zimě byla, že hluk 
způsobuje vytápění souprav, a že je na noc vypnout nelze. Tato informace se teď jeví jako chybná, protože 

hluk přetrvává. Nové vysvětlení je, že zvuk způsobují technologie, které jsou umístěny na střeše. České 
dráhy se nočnímu vypnutí technologií zatím brání, a to z časových a finančních důvodů. Jejich silné odbory 

mají nastavena přísná pravidla, jak pro poskytnutí např. ubytování pro tyto zaměstnance (v co nejkratší 
vzdálenosti od stanice), tak i na jakékoliv úkony navíc. Další variantou řešení by mohlo být odstavení vlaku 

za městem, tady je ale zase riziko vandalismu a také zvětšení vzdálenosti ubytování personálu. Třetí 

variantou je odstavení vlaku v Hrušovanech, kde by neměl hluk tolik vadit. Tady se ale zatím drahám 
nepodařilo najít pro zaměstnance vhodné ubytování. České dráhy se chovají vstřícně, chtějí nalézt řešení 

problému a slíbili, že město budou s řešením kontaktovat do 14 dnů.   
 

V 18.10 přišel doc. Mgr. Petr Francán, přítomno je 15 členů ZM.  
 
P. Zuzana Praženková 

konstatuje, že i průvodčí vlaku tento problém vnímá a u nás to není první případ, že hluk stojícícho vlaku 
občany obtěžuje. 

Ing. Vitula 
dále uvádí, že na tento problém město upozornilo i Jihomoravský kraj, v souvislosti s nákupem nových 

vlakových souprav. Podle posledních informací se dodavatel Škoda Transportation zavázal, že nové vlakové 

soupravy hluk vydávat nebudou. Také uvádí informaci k měření hluku hygienou. Bylo dohodnuto měření 
před COVIDem, ale díky mimořádné situaci, kdy bylo i omezení provozu vlaků, se měření neuskutečnilo. Nyní 

jsou tak zavaleni prací, že nový termín měření zatím nejsou schopni sdělit. Konstatuje však, že vzorec pro 
výpočet hluku vlakových souprav je poměrně komplikovaný (měří průměrnou hlučnost jednotlivých typů 

vlakových souprav a dle počtu jednotlivých souprav, které by měly v průměrném dni projet, dopočítají 

hlučnost pro denní i noční dobu). Je předpoklad, že v tomto případě by byl hluk v normě. Na závěr shrnuje 
situaci. Je dohodnuto měření hluku v noci Krajskou hygienickou stanicí. Čekáme na výsledky měření doc. 
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Rajmice. Město je připraveno měření zopakovat. České dráhy jsou připraveni situaci řešit s variantami a) 

vypínání souprav, b) odstavení vlaku za městem, c) odstavení vlaku v Hrušovanech.  
 

P. Fenz 
děkuje správě obce, že starší občané dostali od města do svých schránek roušky.  

Ing. Vitula 

děkuje a přidává poděkování zaměstnancům úřadu a dobrovolníkům, kteří se na šití a distribuci roušek 
podíleli.  

P. Fenz 
dále seznamuje přítomné s podvodným chováním židlochovické občanky, která okrádá lidi. Chtěl podat 

placený inzerát do zpravodaje, ale setkal se s nadbytečnou kontrolou, kdy mu nebylo umožněno zveřejnit její 

jméno. Domnívá se, že když se jedná o placený inzerát, odpovídá za text on sám a není potřeba ho 
cenzurovat. Inzerát se týkat varování před podvodnicí, chtěl uvést její celé jméno  a varovat tak další 

občany.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že nejprve souhlasil s tím, aby jméno v inzerátu otištěno bylo. Po konzultaci s právníky však musel 
připustit, že i když on, jako osoba by s otištěním souhlasil, město musí ctít zákony a jméno otisknout 

nemůže. Uvádí, že se jedná o paní, která obírá bezbranné lidi, a některé připravila dokonce i o jejich bydlení. 

Za tento článek pan Fenz platit nebude, neboť se bude jednat o obecně prospěšnou informaci. 
P. Helma 

navrhuje přijmout usnesení zastupitelstva jak v této věci postupovat.  
JUDr. Čermáková 

odpovídá, že zveřejnění jména je protizákonné a občan se může bránit soudní cestou. Může pak požadovat 

náhradu nemajetkové újmy a dokonce není možné zveřejnit její jméno ani po jejím případném odsouzení.  
Ing. Chocholáč 

navrhuje inzerát distribuovat pomocí vloženého letáku. 
JUDr. Čermáková 

odpovídá, že se jedná o stejnou situaci a ani takto jméno zveřejnit nelze.  
Ing. Vitula 

konstatuje, že inzerát bude zveřejněn bez jména a upozornění na tento text bude zmíněno i v rozhovoru 

starosty. 
P. Zuzana Praženková 

se dotazuje o jaké podvody se jedná. 
Ing. Vitula 

vysvětluje, že jde o vylákání finančních částek pod různými záminkami (na opravu auta, na pomoc členu 

rodiny v zahraničí apod.) 
P. Houdek 

doplňuje, že se jedná o jeho „skorosousedku“, a že peníze pak použije na různé sázky (na sportovní a 
nesportovní klání).  

P. Fenz 

uvádí, že na ni podal trestní oznámení a příslušník PČR hned věděl, o koho se jedná. Dotyčnou tu dobře 
znají, bližší podrobnosti mu však odmítl sdělit. Pozastavuje se nad tím, že když je soudní projednání veřejné, 

není možné tyto informace také veřejně sdělovat. Také konstatuje, že paní vystupuje velice důvěryhodně a 
její matka je známá osoba, na kterou byl vždy spoleh.   

Dále se vyjadřuje k osobě pana premiéra, který je ve střetu zájmu a nereprezentuje dobře naši republiku.  
Ing. Vitula 

pana Fenze přerušuje, neboť toto téma opakovaně zmiňuje na každém jednání zastupitelstva. 

P. Milada Srncová 
oznamuje, že se na zasedání dostavila kvůli prodeji městských bytů na sídlišti.  

Ing. Vitula 
konstatuje, že se byty neprodaly z důvodu dlouhé lhůty od složení financí po možný převod nemovitosti. 

Proto se budou nabízet znovu.  

 
K bodu 

14/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 24. 6. 2020. 
 

K bodu 
14/4 Informace z RM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 
popisuje dopad COVIDu na rozpočet města a plánované úspory. Propad by pro městský rozpočet mohl být 

až 20 mil. Kč. Předpokládá se také propad v daních (mimo podporu podnikatelů), čísla budou známa asi až 

na podzim. Rada města pro začátek proškrtala výdaje ve výši cca 9,5 mil. Kč.  
Dále se vyjadřuje k námitce k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kdy 

navrhla přehodnotit umístění koridoru „DS 50 II/416 Vojkovice – Hrušovany, přeložka“ vzhledem k ochraně 
vodního zdroje Vojkovice. 

Mgr. Šenkyřík 

doplňuje o informaci, že byly zprovozněny staré vrty v tomto území, protože dodávka vody je v případě 
nízkého stavu vody ve Víru ohrožena. Cena na zprovoznění byla asi 2 ml. Kč. Dobrá zpráva  je, že voda je 

pitná a má dobrou kvalitu. Náměstek VAS potvrdil, že v případě poruchy jsme schopni vrty  do 4 hodin 
přepojit a ihned dodávat občanům pitnou vodu. 

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 

 
K bodu 

14/5 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2019 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/5 

 
Diskuse:  

 

Ing. Kahoun 
konstatuje, že FV závěrečný účet i účetní závěrku projednal a doporučuje oba body ZM  ke schválení.  

 
Návrh usnesení: 

 

2020/14/5 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2019, a to bez výhrad  a  schvaluje  auditorskou  zprávu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/6 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2019 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/6 ZM schvaluje: 
účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/7 Podnět k pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Ing. Chocholáč 
se dotazuje, zda je záruka realizace předloženého návrhu. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano, změna ÚP odpovídá podanému návrhu.    

 
Návrh usnesení: 

 

2020/14/7 ZM z vlastního podnětu pověřuje: 
pořizovatele  prověřením, zda bude možné v souladu s § 55 a – b stavebního zákona pořizovat 

změnu č. VI územního plánu Židlochovice zkráceným způsobem. 
Obsahem změny  bude prověření možností  změny ÚP na pozemcích p. č. 1387 a 1388/1   

(stávající „zubní středisko“) a nejbližších okolních pozemcích. Nyní je území zařazeno 

v plochách občanského vybavení - zdravotnictví, bydlení venkovského, ploch zeleně a ploch 
veřejných prostranství komunikace. Změnou by mělo být umožněno, jak zachování funkce 

tohoto území pro zdravotnictví, zejména v části přiléhají k ulici Masarykově, tak využití zadního 
traktu pro funkci bydlení, a to jakéhokoliv. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/8 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti – 

přistoupení města Ivančice k memorandu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/8 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2020/14/8 ZM schvaluje: 
přistoupení města Ivančice, se sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, 

v plném rozsahu k Memorandu o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti 
uzavřeným mezi statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 

Brno, IČO: 44992785, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 
Brno, IČO: 70888337, městem Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 

Šlapanice, IČO: 00282651, městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 

00281964, městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481, 
městem Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979, a 

městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 
00292311, dne 3. 10. 2018, dle přílohy tohoto zápisu.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/9 Pořízení změny č. V ÚP Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 14/9 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
se domnívá, že tato změna není kvůli provozu na této komunikaci vhodná.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že návrh byl předběžně konzultován jak s Policí ČR, tak s dopravními odborníky a bylo doporučeno 

snížení rychlosti a vznik přechodu pro chodce. Pan SVOBODA - výroba domácích knedlíků má v plánu 

rozšíření provozu, lokalita se mění spíše v intravilán, takže i tak by ke snížení rychlosti pravděpodobně došlo.  
MUDr. Wendsche 

se domnívá, že prostor je pro budoucí parkoviště příliš malý a také, že z dokumentů Jihomoravského kraje 
vyplývá, že tato změna znamená rozpor se stávajícími regulativy.  

Ing. Vitula 

vysvětluje, že naopak tento rozpor vede k pořízení této změny, aby bylo vše v souladu s požadavky kraje. 
Dále mu vysvětluje umístění parkoviště.  

P. Helma 
navrhuje, aby situaci posoudil sám pořizovatel a nebylo mu řešení podsouváno.  

Ing. Vitula 
souhlasí. Dále uvádí, že o Archeoparku jednal  znovu se starostou Blučiny. Zvažují, jaká forma spolupráce 

pro ně bude vhodná. 

 
Návrh usnesení: 

 
2020/14/9 ZM rozhodlo: 

A) o pořízení změny č. V ÚP Židlochovice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona. 

 
B) že obsahem změny č. V ÚP Židlochovice bude: 

 vytvoření územních podmínky pro výstavbu parkoviště pro „Archeopark“ v území, na 

němž je vymezen regionální biokoridor RBK 075-3 v ploše Zk a  územní rezerva R2, 
případně v blízkém okolí; 

 úprava 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; 

 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 přírody a krajiny a 

krajinného rázu, ochranu vod, ochranu zemědělského půdního fondu, a dále na 
možné negativní dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu bydlení 

související s budoucím využitím návrhových ploch (např. na zvýšené množství 

dopravy) a jejich vzájemného uspořádání; 
- 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; 

- navrhovaná změna bude posouzena odborníkem (autorizace na projektování ÚSES), 
zda změnou nedojde k narušení funkčnosti USES v dané lokalitě. 
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C) že změna č. V ÚP Židlochovice bude pořizována zkráceným způsobem. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/10 Poskytnutí půjčky spolku Archeopark Cézavy 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/10 

 
Diskuse:  

 

Ing. Vitula 
komentuje podání žádosti o dotaci projektu. Zatím není jasné, zda bude dotace schválena, ale odhaduje, že 

s velkou pravděpodobností ano. Původně plánovaná podpora spoluúčasti od Jihomoravského kraje není 
v souvislosti s úsporami po COVIDu reálná. Konstatuje, že se asi týden před podáním žádosti o dotaci 

projektu uvažovalo o jeho posunutí, ale po intervenci Dolního Rakouska se žádost nakonec podala. K záměru 
se vyjadřovaly i instituce Rakouska a po počátečních obstrukcích svůj přístup přehodnotily a mají eminentní 

zájem na jeho podání a realizaci. Město je jedním ze zakladatelů spolku Archeopark, jmenuje všechny 3 

subjekty, které spolek založily.  
MUDr. Wendsche 

uvádí, že na googlu není uvedeno město jako člen spolku, jsou tam jen statutární zástupci. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že zakladatelé spolku jsou uvedeni v jeho zakládacích listinách. Popisuje fungování financování 

nákladů z dotačních prostředků, co jsou uznatelné náklady a jak funguje financování. Před schválením 
projektu je potřeba mít podanou žádost o stavební povolení. Pokud však projekt schválen nebude, nebude 

půjčku z čeho splatit a musela by se překlopit do vkladu. Dále uvádí, že probíhají jednání s finančními ústavy 
o poskytnutí úvěru na financování nutné spoluúčast spolku, což činí 10% nákladů a jedná se o asi 10 mil. Kč.  

P. Helma 
konstatuje, že banka by pravděpodobně úvěr spolku neposkytla, pokud by jeho členem nebylo město.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že zárukou pro banku není to, že členem spolku je město, ale skutečnost, že spolek bude vlastnit 
pozemky, na kterých bude archeopark realizován. Dále uvádí, že úvěr by se splácel ze zisku spolku.   

Ing. Chocholáč 
se domnívá, že zisk by se generoval nejdříve za 10 let.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že předpoklad je dříve, za 3 roky.  
Ing. Witala 

se dotazuje na předpokládaný zisk.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že odhad je dle studie cca 10 mil. Kč ročně, podle návštěvnosti.  

Ing. Betáš 
se dotazuje, zda by bylo možné projekt zastupitelům odprezentovat.  

Ing. Vitula 
souhlasí.  

Ing. Kahoun 
doporučuje za FV bod ke schválení. 

 

Návrhy usnesení: 
 

2020/14/10.1 ZM schvaluje: 
bezúročnou půjčku spolku Archeopark Cézavy, z.s., IČO 088 62 052,   ve výši 1mil. Kč, určený 

k financování projektové dokumentace výstavby areálu archeoparku Cézavy a provozních 

výdajů spolku, datum čerpání půjčky do 30.9.2020, doba splatnosti do 30.6.2021. 
 

2020/14/10.2 ZM pověřuje: 
starostu města podpisem této smlouvy. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
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 2 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

14/11 Bezúplatný převod pozemku od Jihomoravského kraje p. č. 352/5 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/11 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/11 ZM Židlochovice rozhodlo: 

přijmout do majetku města Židlochovice bezúplatným převodem od Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří  IČ: 70888337, pozemek p. č. 352/5, který za 

zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 1401.   
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
14/12 Dar pozemku p. č. 1527/1, k. ú. Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/12 

 

Diskuse:  

 
Ing. Betáš 

se domnívá, že 6 parkovacích míst je pro 6 bytů málo. Také se pozastavuje nad tím, že nároží se dá celé 
zastavět.  

Ing. Cmarková 

odpovídá, že podle ÚP nároží zastavět lze a počet parkovacích míst se ještě neřídí navýšeným koeficientem 
automobilizace, ten ještě nenabyl planosti.  

Ing. Vitula 
doplňuje, že splnění podmínek je věcí stavebního úřadu.   

Ing. Maša 
se dotazuje, kterým směrem se bude z parkoviště vyjíždět, v místě je jednosměrka.  

Ing. Vitula 

děkuje za připomínku, nechá prověřit možné posunutí dopravní značky.  
 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/12 ZM rozhodlo: 

přijmout od pana xx, jako dar do svého vlastnictví pozemek p.č. 1527/1, zapsaný v katastru 
nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice na LV č. 3094. Jedná se o pozemek na rohu ul. 

Masarykova / Smetanova. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
14/13 Záměr prodeje bytových jednotek 651/12 a 651/14 v bytovém domě čp. 651 na sídlišti 

Družba 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/13 
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Diskuse:  
 

P. Milada Srncová 
se dotazuje, zda bude prodej realizován opět obálkovou metodou. Zajímá ji, co se změnilo od původního 

záměru. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že nabídky budou probíhat opět obálkovou metodou. Kvůli podmínkám dotace před 20 lety nebylo 

byty možné převést na jiného majitele před červencem 2020. Z tohoto důvodu se sice byty nabízely již 
v zimě, ale s tím, že zájemce měl zaplatit kupní cenu, ale k samotnému převodu by došlo až v červenci 2020. 

P. Milada Srncová 

konstatuje, že se jí byty moc nelíbí. Jsou vysoko a je potřeba do nich ještě investovat. Dotazuje se, čím si 
starosta vysvětluje nízký zájem o jejich koupi.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že termínem možného převodu nemovitosti. To komplikovalo i možnost získat hypotéku na byt.  

Ing. Kafková 
doplňuje, že byty budou nabízeny i přes realitní kanceláře, ale nebudou přes ně prodávány. Dále uvádí, že 

byly na bytech provedeny nějaké drobné opravy.  

Ing. Maša 
upozorňuje na chybu v dispozici, nejsou velikostí 2+ kk, ale 2+1. 

Ing. Vitula 
děkuje za upozornění. Cena je stanovena dle znaleckého posudku, nezohledňuje dispozice, ale v inzerci 

informaci opravíme. 

 
Návrhy usnesení: 

 
2020/14/13.1 ZM ruší: 

své usnesení č.  2019/11/10 ze dne 18. 12. 2019. 
 

2020/14/13.2 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 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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 

zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

Záměr prodeje bytů bude vyhlášen po odeslání žádosti o výmaz zástavního práva.  
 

Hlasování o návrzích usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 

14/14 Vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/14 
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Diskuse:  
 

P. Helma 
navrhuje, aby alternativa zasedání na dálku byla využívána pouze v odůvodněných případech. Např. při 

povodních by uvítal fyzickou přítomnost zastupitelů.  

JUDr. Čermáková 
vysvětluje, že zasedání na dálku je uvedeno jen jako možnost, nikoliv jako povinnost.  

 
Návrh usnesení: 

 

2020/14/14 ZM vydává: 
Jednací řád Zastupitelstva města Židlochovice. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/15 Záměr prodeje bytové jednotky 393/1 v bytovém domě čp. 393 na ul. Havlíčkova 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/15 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/15 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje:  

 

 bytové jednotky č. 393/1 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu pro 
obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném 

v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800).  

 podílu v rozsahu 276/10672 na společných částech budovy č.p. 393 stojící na pozemku  

391, 

 podílu v rozsahu 276/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec 
a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podílu v rozsahu 276/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec 

a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 1. 
Kupní cena bytu i podílů na pozemcích bude stanovena jako minimální dle znaleckého 

posudku zpracovaného Ing. Bartuškovou č. 3436-028/2020. 

 
Podmínky prodeje: 

 kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemcích 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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 

zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

14/16 Záměr prodeje bytové jednotky 393/18 v bytovém domě čp. 393 na ul. Havlíčkova 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 14/16 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/16 ZM rozhodlo: 
zveřejnit záměr prodeje:  

 

 bytové jednotky č. 393/18 v domě č. p. 393, zapsané v katastru nemovitostí na listu pro 

obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 (dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, zapsaném 
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2800).  

 podílu v rozsahu 260/10672 na společných částech budovy č.p. 393 stojící na pozemku  

391, 

 podílu v rozsahu 260/10672 na parcele č. 391, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec 
a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 2800. 

 podílu v rozsahu 260/10672 na parcele č. 392, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec 

a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví 1. 

Kupní cena bytu i podílů na pozemcích bude stanovena jako minimální a vychází ze 
znaleckého posudku zpracovaného Ing. Bartuškovou č.  3358-041/2020 vyhotovený dne 

20. 6. 2020. 
 

Podmínky prodeje: 

 kupní cena bytové jednotky a podílu na pozemcích 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, 

 na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 

zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
14/17 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a 

rekonstrukci školní jídelny -  obec Vojkovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/17 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/17 ZM schvaluje: 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních věd a 

rekonstrukci školní jídelny s obcí Vojkovice. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

14/18 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a 
rekonstrukci školní jídelny, Vyhláška – společný školský obvod – obec Přísnotice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/18 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2020/14/18.1 ZM schvaluje: 

Smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních věd a 
rekonstrukci školní jídelny s obcí Přísnotice. 

 
2020/14/18.2 ZM schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví společný školský obvod Základní škola 

Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcí Přísnotice. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 

K bodu 
14/19 Obecně závazná vyhláška – Společný školský obvod – městys Nosislav, obec 

Sobotovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/19 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrhy usnesení: 
 

2020/14/19.1 ZM schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 10, kterou se stanoví společný školský obvod Základní škola 

Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s městysem Nosislav. 
 

2020/14/19.2 ZM schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku č. 11, kterou se stanoví společný školský obvod Základní škola 
Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s obcí Sobotovice. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 15 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

14/20  Změna územního plánu Židlochovice č. IV 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/20 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 
upozorňuje na chybu v dokumentu u římských číslic IV a VI. 

Ing. Vitula 
děkuje,  jde o interní dokument, který lze opravit. 

 

Návrh usnesení: 
 

2020/14/20 ZM příslušné podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu  v platném znění projednalo a vydává  Změnu č. IV územního plánu 

Židlochovice jako opatření obecné povahy č.j.  1 /2020. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
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 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
20.20 odchází Antonín Houdek, přítomno je 14 členů ZM. 

 
K bodu 
14/21  Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2020 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/21 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
2020/14/21 ZM schvaluje: 

rozdělení finančních prostředků na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 
2020 dle přílohy.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

14/22  Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád 

nemovitostí v roce 2020 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/22 

 
Diskuse:  

 
Ing. Kahoun 

se dotazuje, proč jsou v některých případech částky kráceny.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že hlavně kvůli m2. Často si žadatelé spočítají výměru včetně oken, které nejsou součástí fasády.  

 
Návrh usnesení: 

 
2020/14/22 ZM schvaluje: 

žádosti o finanční příspěvek z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 

2020. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
14/23 Prodej podílu na pozemku p. č. 2817 pod bytovým domem č. p. 698, 699 

v Židlochovicích, sídl. Družba SBD Cíl Šlapanice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 14/23 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrhy usnesení: 
 

2020/14/23.1 ZM ruší: 
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část svého usnesení, vedeného pod č. 22a/7.1, ze dne 29. 5. 2017, kterým rozhodlo o prodeji 

podílu v rozsahu 3297/133072 na pozemku p. č. 2817, zapsaném na LV č. 2842 v KN pro obec a 
k. ú. Židlochovice xx, za kupní cenu 3.026,- Kč. 

 
2020/14/23.2 ZM rozhodlo: 

prodat za kupní cenu 3.026,- Kč podíl v rozsahu 3297/133072  na pozemku p. č. 2817, 

zapsaném na LV č. 2842 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice družstvu CÍL, stavební bytové 
družstvo ve Šlapanicích, IČO 00048607, se sídlem Nádražní 249/1, 664 51 Šlapanice. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 14 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení byla schválena. 

 
K bodu 

14/24 Rozprava občanů 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

K bodu 

14/25 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

zve přítomné na slavnostní otevření komunitního centra v sobotu 18.7.2020.  
Ing. Betáš 

se dotazuje ke změně ÚP v souvislosti s obratištěm, v jakém je to stádiu.  
Ing. Vitula 

vysvětluje, pořizují se varianty, čeká se na vyjádření jednotlivých orgánů.  

Ing. Betáš 
dále poukazuje na opravu vpustí na ulici Malinovského.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že opravy byly zadány VaS. Jsou teď pracovně vytížení s rekonstrukcí ČOV.  

Ing. Kahoun 

požaduje za FV přehled stavu kanalizace ve městě s vyznačením nejrizikovějších oblastí. 
Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že to nebude problém. Kanalizace je prověřena kamerovými zkouškami téměř po celém městě. 
S výsledky seznámí členy finančního výboru na příštím zasedání.   

Ing. Kahoun 

dále požaduje předložit finanční výhled města.  
Ing. Vitula 

souhlasí, ale upozorňuje, že vývoj situace lze těžko odhadovat.  
Ing. Kahoun 

děkuje za Sokol za přiznání dotace a navrhuje, aby se dotace vypisovaly dřív, aby jejich přiznání neproběhlo 
až v červnu. Je potom krátký čas na jejich vyúčtování. 

Mgr. Šenkyřík 

nechá tuto variantu prověřit. Kapitola poskytování dotací souvisí se schvalováním rozpočtu a také se musí 
splnit zákonné podmínky.   

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, co bude s domem po Karberových.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že ví o záměru na výstavbu bytového domu, žádné nové informace nemá.  
MUDr. Wendsche 

se dotazuje, co bude po prodejně Prodom. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že se tam chystá st. úprava, podle návrhu Arch. Jury, a to vybourání další výlohy z boku. Dále 
uvádí, že pokud ví, tak zájemce o pronájem zatím není.   

MUDr. Wendsche 

se dále dotazuje na objekty po mototechně a obchodu p. Zoubkové.  
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Ing. Vitula 

odpovídá, že zájemce o prostor po mototechně od záměru ustoupil a prostor bude město dále nabízet. Druhý 
prostor je v hodně špatném stavu a zatím se k pronájmu nabízet nedá.  

P. Helma 
se dotazuje na konkrétní škrty v rozpočtu. 

Ing. Vitula 

uvádí – opravu ulice Komenského, zrušení záměru výstavby kavárny u zámecké zdi, zkrácení dotací spolkům, 
zrušení demolice objektu na Strejcově sboře a další drobnosti. 

P. Helma 
upozorňuje na staré reklamy umístěné na Vojkovickém mostě. 

Ing. Vitula 

děkuje za upozornění, nechá je odstranit. 
Doc. Francán 

upozorňuje na chybné označení koupaliště na serverech a mapách. Je zde uvedeno Koupaliště Vojkovice 
místo Židlochovice. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že problém je složitější. Koupaliště je na katastru Vojkovic, na pozemcích Vojkovic, ale vlastníkem 

budov je Město Židlochovice. 

 
K bodu 

14/26 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 20:45 hod. 

 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 
 

Ověřovatelé Libor Kafka  ........................................................  
 

 

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

V Židlochovicích dne 1. 7. 2020 
 


