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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 3. prosince 2010 v 18.00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu bylo v 18.02 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluveni: Lenka Brázdová, Ing. Ivo Janeba – se dostavil v 18.04 
Neomluveni:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18.02 hodin starosta Vlastimil Helma 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: 
 
2/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Růženu Strašákovovu a PhDr. Jitku Sýkorovou. 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18.04 se dostavil Ing. Ivo Janeba, přítomno je 14 členů ZM. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 2 
 
2/1 Zahájení 
2/2 Rozprava občanů 
2/3 Zpráva o plnění usnesení 
2/4 Zastupování města ve svazcích a sdruženích     
2/5 Zřízení výborů Zastupitelstva města Židlochovic 
2/6 Výběrové řízení - přijetí  dlouhodobého úvěru    
2/7 Výstavba kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou 
2/8 Označení lokality na kalových polích názvem ulice "Na Jamách" 
2/9 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I 
2/10 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
2/11 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
2/12 Odkoupení pozemku p.č. 2135 a p.č. 2136 
2/13 Převzetí pozemků a komunikací  od firmy Komfort 
2/14 Měsíční odměny pro členy ZM, RM, komisí RM a výborů ZM 
2/15 Prodej pozemků v ulici Zámecká  - naproti PENNY 
2/16 Obnovení  kontokorentního úvěru   
2/17 Členský příspěvek Svazku VAK   
2/18  Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru  ve výši 6 mil. Kč na  zateplení objektu ZŠ Židlochovice 
2/19 Rozprava občanů 
2/20 Rozprava zastupitelů 
2/21 Závěr 
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Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 1. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Josefem Kratochvílem, PhDr. 
Jitkou Sýkorovou a Růženou Strašákovou, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Lze 
tedy považovat zápis za schválený. Připomínky a dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 
K bodu 
2/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
2/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/3 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 1.12.2010. 
 
K bodu 
2/4 Zastupování města ve svazcích a sdruženích     
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/4 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/4.1 ZM volí: 
starostu města Vlastimila Helmu zástupcem města Židlochovic v těchto právnických osobách: 

• Region Židlochovicko 
• Vodovody a kanalizace Židlochovicko 
• Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
• Svaz měst a obcí ČR 
• KTS Ekologie s.r.o. 

 
2/4.2 ZM volí: 
místostarostu Mgr. Tomáše Šenkyříka zástupcem města Židlochovic v těchto právnických 
osobách: 

• Svazek obcí Region Cezava 
• Sdružení obcí a měst jižní Moravy 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
2/5 Zřízení výborů Zastupitelstva města Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/5 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
Ing. Vitula 
navrhuje zároveň se zřízením výborů zvolit jejich členy. 
J. Šotnar 
souhlasí s návrhem Ing. Vituly. 
Ing. Janeba  
navrhuje dotázat se přítomných zda nemají zájem být členy v některých z výborů. 
Vl. Helma 
vysvětluje, že členové ZM byli osloveni prostřednictví svých stran. Dále uvádí, že minimální počet členů 
výboru je tři a měl by být lichý. Do každého výboru má navrženy celkem 4 členy, ideální počet by byl 5.  
J. Šotnar  
se domnívá, že zároveň se členy musí být zvoleni i předsedové výborů. 
Ing. Vitula 
navrhuje prozatím zvolení alespoň čtyř členů každého výboru s tím, že poslední člen bude zvolen na příštím 
ZM. Vznáší doplňující návrh usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
 
2/5.1 ZM zřizuje: 
pětičlenný finanční a pětičlenný kontrolní výbor Zastupitelstva města Židlochovic. 
 
Doplňující návrh usnesení: 
 
2/5.2 ZM schválilo: 
tyto členy Finančního a Kontrolního výboru: 
Finanční výbor: Mgr. Martin Hladký, Růžena Strašáková, Ing. Ivo Janeba, Magda Ivičičová.  
Kontrolní výbor: Jan Šotnar, Mgr. Petr Francán, Ing. Pavel Grygar, Hana Schönwalderová. 
 
Hlasování o návrhu usnesení a doplňujícím návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení a doplňující usnesení bylo schváleno. 
 
Pozn. 
Pátý člen KV a FV bude zvolen na příštím zasedání ZM. 
 
Doplňující návrh usnesení: 
 
2/5.3 ZM zvolilo: 
předsedou kontrolního výboru  Jana Šotnara. 
 
Hlasování o doplňujícím návrhu usnesení: 13 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Doplňující usnesení bylo schváleno. 
 
2/5.4 ZM zvolilo: 
předsedou finančního výboru  Ing. Ivo Janebu. 
 
Hlasování o doplňujícím návrhu usnesení: 13 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Doplňující usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
2/6 Výběrové řízení - přijetí  dlouhodobého úvěru    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/6.1 ZM rozhodlo: 
přijmout  úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 20 mil. Kč, určený k předčasnému splacení úvěru 
od  KB a.s., poskytnutému na splacení komunálních dluhopisů vydaných městem Židlochovice. 
Datum čerpání úvěru 20.12.2010, doba splatnosti úvěru 10 let, úroková sazba pevná po celou 
dobu  trvání úvěrového vztahu ve výši  3,39% p.a., bez zajištění. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/7 Výstavba kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/7.1 ZM schvaluje: 
svazku Vodovody a kanalizace účelově na akci „Dobudování kanalizační sítě Židlochovice - 
odkanalizování ulice Legionářská nad farou a ulice Masarykova“: 
1. členský příspěvek ve výši 3 285 596,- Kč 
2. bezúročnou účelovou půjčku ve výši 1 585 596,- Kč. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/8 Označení lokality na kalových polích názvem ulice "Na Jamách" 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/8 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
Vl. Helma 
vysvětluje, že pan Zelenka, který žádal o označení ulice,  navštívil jednání RM a vyjádřil názor, že název ulice 
Na Jamách se mu nelíbí. 
Ing. Vitula 
doplňuje argumenty pana Zelenky, mimo jiné i pravopis. 
Ing. Chocholáč 
se domnívá, že návrh pana Zelenky - ulice Kwakiho rovněž není úplně v pořádku. 
PhDr. Sýkorová 
jako rodačka je pro to, aby se dodržovaly místní zvyklosti. Navrhuje jméno ulice spjaté s Židlochovicemi, 
např. dle některého rodáka. 
J. Šotnar 
navrhuje název ulice Horákova, rodák Židlochovic p. Horák měl nedávno výročí. 
Zastupitelé navrhují různé varianty názvu ulice. 
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Mgr. Francán 
je pro odloženíí projednání bodu. 
Ing. Vitula 
vznáší protinávrh usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
 
2/8.1 ZM rozhodlo: 
označit lokalitu „Kalová pole“ názvem ulice "Na Jamách". 
 
Protinávrh usnesení: 
 
2/8.2 ZM rozhodlo: 
odložit projednání bodu 2/8 - Označení lokality na kalových polích názvem ulice "Na Jamách" 
do příštího zasedání ZM.  
 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 1 proti 
Protinávrh usnesení byl schválen. 
 
K bodu 
2/9 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/9.1 ZM rozhodlo: 
o přidělení půjčky podle platné vyhl.č. 7/97 – FRB I - dle seznamu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/10 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/10.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB II podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
2/11 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/11.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB III podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/12 Odkoupení pozemku p.č. 2135 a p.č. 2136 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/12 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, jak bude okolí sochy sv. Jána udržováno. 
Vl. Helma 
odpovídá, že pozemek bude udržovat odbor investic a místního hospodářství města. 
 
Návrh usnesení: 
 
2/12.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit pozemky p.č. 2135 a p.č. 2136 (lokalita Výhon –  u sochy sv. Jána) v k.ú. Židlochovice 
od ….. za cenu 30,- Kč/m2. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/13 Převzetí pozemků a komunikací  od firmy Komfort 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/13.1 ZM rozhodlo: 
převzít do majetku města Židlochovice bezúplatně  od společnosti KOMFORT, a.s.,  se sídlem 
Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČ: 25524241 tyto  pozemky v k.ú. Židlochovice zapsané na 
LV č. 2235 : 
par.č. 648/23 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 m2, 
par.č. 648/68 ostatní plocha o výměře 240 m2, par.č.648/76 ostatní plocha o výměře 14 m2, 
par.č. 648/77 ostatní plocha o výměře 14 m2, par.č. 648/78 ostatní plocha o výměře 14 m2, 
par.č. 648/79 ostatní plocha o výměře 14 m2, par.č. 648/80 ostatní plocha o výměře 14 m2, 
par.č. 648/81 ostatní plocha o výměře 21 m2, par.č. 648/82 ostatní plocha o výměře 14 m2, 
par.č. 648/83 ostatní plocha o výměře 14 m2, par.č. 648/84 ostatní plocha o výměře 14 m2, 
par.č. 648/85 ostatní plocha o výměře 14 m2, par.č. 648/86 ostatní plocha o výměře 14 m2, 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 2 7

par.č. 648/87 ostatní plocha o výměře 14 m2, par.č. 648/88 ostatní plocha o výměře 18 m2, 
par.č. 648/89 ostatní plocha o výměře 86 m2, par.č. 648/152 ostatní plocha o výměře 11 m2, 
par.č. 648/153 ostatní plocha o výměře 13 m2, par.č. 648/154 ostatní plocha o výměře 18 m2, 
par.č. 648/155 ostatní plocha o výměře 8 m2, par.č. 648/156 ostatní plocha o výměře 13 m2, 
par.č. 648/157 ostatní plocha o výměře 14 m2, par.č. 648/158 ostatní plocha o výměře 13 m2, 
par.č. 648/159 ostatní plocha o výměře 13 m2, par.č. 648/160 ostatní plocha o výměře 13 m2, 
par.č. 648/161 ostatní plocha o výměře 13 m2, par.č. 648/162 ostatní plocha o výměře 13 m2, 
par.č. 648/163 ostatní plocha o výměře 9 m2, par.č. 648/169 ostatní plocha o výměře 22 m2, 
par.č. 648/171 ostatní plocha o výměře 10 m2, par.č. 648/173 ostatní plocha o výměře 10 m2, 
par.č. 648/175 ostatní plocha o výměře 10 m2, par.č. 648/177 ostatní plocha o výměře 10 m2, 
par.č. 648/179 ostatní plocha o výměře 10 m2, par.č. 648/183 ostatní plocha o výměře 84 m2, 
par.č. 648/184 ostatní plocha o výměře 20 m2, par.č. 648/207 ostatní plocha o výměře 74 m2, 
par.č. 648/208 ostatní plocha o výměře 84 m2, par.č. 648/210 ostatní plocha o výměře 233 m2, 
par.č. 648/211 ostatní plocha o výměře 73 m2, par.č. 648/212 ostatní plocha o výměře 26 m2, 
par.č. 648/213 ostatní plocha o výměře 105 m2, par.č. 648/214 ostatní plocha o výměře 10 m2, 
par.č. 648/215 ostatní plocha o výměře 26 m2, par.č. 648/216 ostatní plocha o výměře 162 m2,  
a to včetně komunikací a parkovacích stání vybudovaných na těchto pozemcích. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/14 Měsíční odměny pro členy ZM, RM, komisí RM a výborů ZM 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/14 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
se dotazuje naklíč takto sestavených odměn. 
Vl. Helma 
Návrhy vycházely z minulého volebního období. 
PhDr. Sýkorová 
Odměnu jako zastupitelka nepožaduje, přesto podotýká, že se od členů ZM očekává vysoké pracovní 
nasazení, rozhodují o vysokých částkách a na rozdíl např. od členů SPOZU, kteří v návrhu odměnu 
navrženou mají,  mají velkou zodpovědnost. Z principu by tuto činnost vykonávat zdarma neměli.  
Ing. Vitula 
takto se na návrhy RM nedívala. Je možné přiznat členům ZM odměnu dle zákona ve výši 660,-- Kč.  
PhDr. Sýkorová 
doplňuje, že chce pouze upozornit na disproporce v návrhu, nenavrhuje změnu. 
MUDr. Wendsche 
navrhuje dotázat se přítomných občanů na jejich názor. 
J. Křenek 
v tomto problém nevidí, je pro pokračovat obdobně jako doposud.   
M. Zimmermann 
se připojuje k p. Křenkovi.  
 
Návrh usnesení: 
 
2/14.1 ZM schvaluje: 
návrh měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva města Židlochovic a  členů výborů 
ZM a komisí RM včetně členů SPOZ dle přílohy. 
 
2/14.2 ZM ukládá: 
vyplácet schválené odměny s účinností od 1.12.2010. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/15 Prodej pozemků v ulici Zámecká  - naproti PENNY 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/15 
 
Diskuse: 15 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
se dotazuje na celou lokalitu bývalého cukrovaru. Tato lokalita se postupně stává dalším centrem města. Je 
zpracována nějaká studie, která řeší celou lokalitu komplexně? Dle jeho názoru by např. zámek měl být více 
otevřen, výhrady má i k autobusovému nádraží. Má obavy, aby se zde nestavělo bez konceptu. 
Vl. Helma 
Město má studii, kterou zpracovala firma Saura, obsahuje i návrh nového vlakového nádraží.   
Mgr. Francán 
namítá, že tuto studii nezná. 
Ing. Vitula 
uvádí, že RM si neuvědomila, že noví zastupitelé města nejsou s touto studií dostatečně seznámeni. Bylo 
chybou, že tato studie nebyla novým zastupitelům spolu s projedávaným materiálem předložena. Na 
minulých zastupitelstvech byla tato lokalita často řešena. Dále popisuje začlenění vlak. nádraží do lokality. 
Celý areál je řešen jako jeden prostor. Tímto návrhem zpřísňujeme podmínky pro investora.  
MUDr. Wensche 
se dotazuje, zda návrh není v rozporu s ÚP? Místo tří objektů chce investor vystavět jeden velký. 
Ing. Koutná 
ÚP mluví jen o plochách, povoluje zde polyfunkční objekt, a to max. třípodlažní s půdní vestavbou, nic jiného 
neřeší. 
MUDr. Wendsche 
požaduje předložení studie. 
Ing. Maša 
navrhuje zpracování 3D pohledů, které zohlední např. i zámek. 
Ing. Vitula 
Ano, toto jsme po investorovi žádali i na jednání RM. 
Ing. Janeba 
se domnívá, že vhodná doba pro prodej pozemku není. Navrhuje raději s prodejem pozemku počkat a 
neprodávat pod tlakem. Navíc firma Outulný v minulosti svým závazkům nedostála. Pozemek lze využít i 
jinak. 
Ing. Vitula 
vysvětluje, že fy Outulný má podepsanou smlouvu o výstavbě obchodní pasáže u Penny naproti Orlovny. 
Dále projevila zájem o tyto pozemky v ulici Zámecké. Že by město prodávalo pod tlakem si nemyslí. Minulým 
závazků firma nedostála z důvodu krize, tomu se nelze divit.  
Vl. Helma 
doplňuje, že ve smlouvě je dobře ošetřeno splnění podmínek firmou Outulný, cena podhodnocena není, 
pozemky v této lokalitě se prodávaly za cenu obdobnou.  
MVDr. Forejtek 
apeluje na opatrnost, raději rozhodovat uváženě.  
Ing. Chocholáč 
navrhuje zaslání obou studií (cukrovar + nádraží) e-mailem. 
Ing Vitula 
vznáší protinávrh usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
 
2/15.1 ZM rozhodlo: 
prodat část  pozemku p.č.  648/1,  část pozemku p.č. 648/2,  část pozemku 652/1, pozemek č. 
652/3, 652/4, 652/5  , vše zapsané na LV č. 1 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice společnosti 
OUTULNÝ Cukrovar s.r.o., IČ 27732738, se sídlem Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 989, PSČ 
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675 71,  za 1 300 Kč/m2 , a to  při splnění podmínek uvedených v přiloženém návrhu Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě  ve věci prodeje uvedených nemovitostí. 
Celková výměra pozemků činní cca 4000 m2 a bude upřesněna oddělovacím geometrickým 
plánem. 
 
Protinávrh usnesení:  
 
2/15.2 ZM rozhodlo: 
o odložení projednání bodu - 2/15 Prodej pozemků v ulici Zámecká  - naproti PENNY 
do příštího jednání ZM. 
 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Protinávrh usnesen byl schválen. 
 
K bodu 
2/16 Obnovení  kontokorentního úvěru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/16 
   
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/16.1 ZM rozhodlo: 
obnovit  kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši 3 mil.Kč , s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 1% p.a. , splatnost úroků měsíční, se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/17 Členský příspěvek Svazku VAK   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/17 
   
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/17.1 ZM schvaluje 
mimořádný členský příspěvek DSO VaK Židlochovicko pro rok 2010  ve výši 2 117 265,-Kč. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
2/18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru  ve výši 6 mil. Kč na  zateplení objektu ZŠ 

Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/18 
   
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/18.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0214573429 ze dne 22.6.2010, který je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/19 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 19 diskusních příspěvků 
 
M. Zimmermann 
se dotazuje na budování kanalizace v ulici Nad Farou. Kdy se předpokládá zahájení prací, jak dlouho budou 
práce trvat a jakou technologií se bude postupovat. V této ulici má firmu, tudíž se ho to přímo dotýká.  
Vl. Helma 
odpovídá, zahájení prací by mělo začít v 1. čtvrtletí 2011, kanalizace bude budována protlakem. Termín 
ukončení prací není znám. 
Ing. Koutná 
doplňuje, termín ukončení akce bude součástí výběr. řízení. 
J. Křenek 
se dotazuje se na pokácený strom u MŠ, proč k jeho pokácení došlo. Chce pracovat v komisi životního 
prostředí a zajímá ho, zda bylo nezbytně nutné strom pokácet. Dále se dotazuje kdo získal dřevo stromu. 
MVDr. Forejtek 
(jako člen komise životního prostředí minulého volebního období) odpovídá, že o každém stromu, který má 
být pokácen je v komisi hojně diskutováno. V tomto případě se zohlednilo i riziko možného úrazu, bylo 
rozhodnuto v neprospěch stromu, aby nedošlo ke zranění dětí.  
J. Křenek 
namítá, že existuje i radikální řez stromu, nemusí se hned kácet. 
MVDr. Forejtek 
uvádí, že pokácený strom bude nahrazen další výsadbou. 
PhDr. Sýkorová 
konstatuje, že někdy se strom a krajina renovovat musí, i když s tím veřejnost nemusí vždy souhlasit.  
J. Křenek 
znovu opakuje otázku, proč byl strom pokácen a kde skončilo dřevo. 
Vl. Helma 
odpovídá, že pokud bude pan Křenek členem komise životního prostředí bude mít přímou možnost se na 
tento strom v komisi dotázat.  
Ing. Kratochvíl 
konstatuje, že tento strom leží na soukromém pozemku - pozemku Karlovy pekárna a ne na pozemku města. 
J. Šotnar 
Občané z ulice Masarykovy ho oslovili kvůli opravě chodníku u č.p. 122, v tomto počasí je tam nebezpečno. 
Dále k současné sněhové kalamitě - občané z ul. Nádražní si stěžovali, že sníh na jejich ulici nebyl dlouho 
odklizen. Když se dotazovali na městě bylo jim odpovězeno, že jsou v odklizení chodníku ve třetí vlně. 
Ing. Koutná 
vysvětluje plán zimní údržby města. Úklid města je rozčleněn na tři etapy, v 1. jsou odklízeny 
nejfrekventovanější chodníky a ulice, ve 2. ty, kde je ztížený přístup, jako např. kopce,  v poslední pak 
zbytek, roviny apod.  
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MVDr. Forejtek 
navrhuje vyvěsit tuto informaci na nástěnkách ve městě. Pokud budou mít občané tyto informace jistě 
situaci pochopí.  
Mgr. Francán 
uvádí, že loni tato informace zveřejněna byla.  
Ing. Vitula 
vyjadřuje obavu, že pokud bude kalamita  pokračovat bude nutné začít sníh odvážet. 
R. Strašáková 
se dotazuje na ořez břízy naproti infocentra, která zasahuje do vzácného stromu – liliovníku tulipánokvětého.  
Vl. Helma 
odpovídá, že ořez je naplánován v průběhu prosince. 
J. Šotnar 
navrhuje označení takto vzácných stromů popisem,  aby o nich  lidé věděli. 
 
K bodu 
2/20 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 17 diskusních příspěvků 
 
J. Šotnar 
se vyjadřuje k anketě, která proběhla prostřednictvím zpravodaje na téma hřbitova. Škoda, že se vyjádřilo 
tak málo občanů, on sám apeluje na to, aby se opravil památník padlých na hřbitově. 
Mgr. Cvrk 
vysvětluje, že je požádáno na tuto opravu o dotaci, stejně tak jako na opravu památníku u ZŠ.  
Ing. Koutná 
doplňuje informací, že žádost byla podána podruhé, napoprvé jsme úspěšní nebyli.   
Vl. Helma 
konstatuje, že tuto opravu město vyřeší na jaře příštího roku.  
J. Šotnar 
se dotazuje na spadenou střechu kostela.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že ve středu odletěly plechy z věže kostela, panu faráři se snaží být město nápomocno, včera 
střechu zhlédli klempíři, ale kvůli počasí se přímo na střechu nedostali. Byli přivoláni hasiči, ale ani jejich 
plošina na střechu nedosáhla. Prostor okolo kostela je zajištěn, je objednána větší plošina v Brně, který by 
měla být volná příští týden.. Prostor kontroluje  i MP.  
Mgr. Francán 
není spokojen se současnou podobou diskusního fóra města. Ten kdo chce do diskusního fóra přispívat musí 
být zaregistrován a v diskusi se navíc zobrazuje jeho emailová adresa. Dříve lidé ve fóru sice nadávali, teď 
ale nefunguje vůbec. Občané mají právo na anonymitu a na to, říct svůj názor. 
Vl. Helma 
konstatuje, dříve bylo diskusní fórum aktivnější, na dotazy občanů město odpovídalo, někdy bohužel se 
zpožděním. Hlavní důvod pro změnu podoby diskusního fóra byl ten, že jeden z přispěvatelů se vyjadřoval 
pod identitou zástupců firmy AVE. Vystupoval pod jeho celým jménem a názvem funkce ve firmě. Skutečný 
představitel firmy se pak obrátil na město s důraznou žádostí o smazání příspěvku, současně podal trestní 
oznámení na Policii ČR a zcela logicky požadoval od města zabezpečení toho, aby  tato situace už nikdy 
nenastala. Rada internetových stránek města pak rozhodla o současné podobě diskusního fóra. 
Mgr. Šenkyřík 
doplňuje informací, že v současné době se připravují nové stránky města, kde bude ošetřeno, aby se 
v diskusním fóru nezobrazovala emailová adresa přispěvatele.  
Ing. Vitula 
konstatuje, že i většina jiných médií přechází k tomu, aby se účastník diskuse nějakým způsobem 
identifikoval. Anonymita vede k tomu, že diskutující jsou často vulgární, registrace přece nezabraňuje nikomu 
říct svůj názor. 
Mgr. Francán 
se přesto domnívá, že by se mělo zapracovat na větším otevření diskusního fóra.   
MVDr. Forejtek 
naopak s identifikací diskutujících souhlasí.  
Vl. Helma 
zve všechny přítomné na nedělní vánoční jarmark, dále seznamuje zastupitele s plánovaným setkáním 
podnikatelů, dalším pozváním je  pak lednový ples města.  
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Mgr. Francán 
se dotazuje podle čeho jsou místní podnikatelé na setkání zváni, někteří pozvánku nedostali, je to škoda. 
Vl. Helma 
vysvětluje. Z kapacitních důvodů nelze bohužel zvát všechny, posuzuje se např. velikost firem nebo jejich 
vztah k městu.  
PhDr. Sýkorová 
navrhuje vydání katalogu místních firem, to ve světě funguje. 
Vl. Helma 
něco podobného nabízí město podnikatelům na svých webových stránkách. Je jim tak dána možnost se 
zdarma prezentovat na webu města. I toto byl jeden z klíčů pro výběr.   
 
K bodu 
2/21 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20.15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Růžena Strašáková  ........................................................  
 
 
 PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 7.12.2010 
 


