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Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 8. listopadu 
2010 v 19.00 hodin v kulturním sále Masarykova kulturního domu, Tyršova 161 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu bylo v 19.10 hodin přítomno 15 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 19.10 hodin dosavadní starosta Vlastimil Helma a oznámil, že podle prezenční listiny je 
přítomno všech 15 nově zvolených členů ZM.  
 
Dále představil přítomným občanům jednotlivé členy ZM v pořadí podle výsledku voleb zveřejněného 
registračním úřadem a se zasedacím pořádkem v sále. 
 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 
Starosta města poté předal vedení zasedání nejstaršímu z nově zvolených členů ZM panu Janu Šotnarovi. 
 
Jan Šotnar přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech 15 nově zvolených členů ZM a 
ustavující zasedání je tedy usnášeníschopné. 
 
B/Složení slibu členů ZM 
 
Předsedají v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích požádal zapisovatelku paní Gabrielu Motlíčkovou o 
přečtení textu slibu a následně členy ZM o složení slibu před zastupiteli města pronesením slova „slibuji“ a 
potvrzení složení slibu podpisem. 
 
Zapisovatelka: 
 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Členové ZM potvrdili složení slibu svým podpisem. 
 
C/ Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové zastupitelstva návrhy na ověřovatele zápisu: 
 
ODS    Ing. Josef Kratochvíl         
TOP 09    PhDr. Jitka Sýkorová 
KSČM Růžena Strašáková 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Kratochvíla, PhDr. Jitku Sýkorovou a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 15 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající předložil návrh usnesení o programu jednání: 
 
1/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 1 
 
1/1 Zahájení 
1/2 Ustanovení volební komise 
1/3 Určení, zda funkce starosty města Židlochovic bude funkcí uvolněnou nebo  neuvolněnou  
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1/4 Volba starosty města Židlochovic 
1/5 Určení počtu místostarostů města Židlochovic 
1/6 Určení, zda funkce místostarosty/ů města Židlochovic bude funkcí uvolněnou nebo 

neuvolněnou 
1/7 Volba místostarosty/ů města Židlochovic 
1/8 Volba členů Rady města Židlochovic 
1/9 Rozprava občanů 
1/10 Rozprava zastupitelů 
1/11 Závěr 
 
Hlasování: 15 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Dále bylo konstatováno, že zápis z posledního 43. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Josefem Kratochvílem 
a Janem Šotnarem, 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 
1/2 Ustanovení volební komise 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na zástupce ve volební komisi: 
 
ODS        Ing. Ivo Janeba 
TOP 09    Mgr. Petr Francán 
KSČM   Ing. Petr Maša 
       
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/2.1 ZM volí: 
volební komisi ve složení: Ing. Ivo Janeba, Mgr. Petr Francán a Ing. Petr Maša. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/3 Určení, zda funkce starosty města Židlochovic bude funkcí uvolněnou nebo  neuvolněnou  
 
Předsedající: 
předložil návrh, aby funkce starosty města byla funkcí uvolněnou. 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/3.1 ZM určuje: 
že pro výkon funkce starosty města Židlochovic bude člen ZM dlouhodobě uvolněn. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
1/4 Volba starosty města Židlochovic 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové zastupitelstva návrhy na obsazení funkce starosty města: 
 
ODS            Vlastimil Helma 
TOP 09    bez návrhu  
KSČM        bez návrhu 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/4.1 ZM volí: 
starostou města Židlochovic Vlastimila Helmu. 
 
Volební komise upravila hlasovací lístky dle návrhu člena ZM, doručila hlasovací lístky zastupitelům, kteří 
provedli hlasování tajnou volbou. 
 
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, Vlastimil Helma obdržel 15 hlasů. 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající pan Jan Šotnar poblahopřál nově zvolenému starostovi Vlastimilu Helmovi a předal mu vedení 
zasedání. 
 
Nově zvolený starosta města Vlastimil Helma poděkoval za projevenou důvěru a prohlásil, že si je vědom své 
odpovědnosti a vynasnaží se ve své funkci obstát co nejlépe.  
 
Přerušení jednání na 10 min. 
 
K bodu 
1/5 Určení počtu místostarostů města Židlochovic 
 
Předsedající navrhuje zvolit dva místostarosty města. 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
J. Šotnar 
předložil 1. protinávrh, aby město Židlochovice mělo jednoho místostarostu. 
 
Ing. Vitula 
předložil 2. protinávrh, aby město Židlochovice mělo dva místostarosty. 
 
2. protinávrh usnesení: 
 
1/5.1 ZM schvaluje: 
zvolení dvou místostarostů města Židlochovic. 
 
Hlasování o 2. protinávrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 3 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
1/6 Určení, zda funkce místostarosty/ů města Židlochovic bude funkcí uvolněnou nebo 

neuvolněnou 
 
Předsedající předložil návrh, aby obě funkce místostarostů města byly funkcemi neuvolněnými. 
Funkce I. místostarosty města je pak určena vykonávat povinnosti vyplývající z ustanovení § 104 zákona o 
obcích, tj. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 
odst. 3 a § 79 odst. 1. zákona o obcích). 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/6.1 ZM určuje: 
že pro výkon funkcí dvou místostarostů města Židlochovic nebudou členové ZM dlouhodobě 
uvolněni. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 3 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/7 Volba místostarosty/ů města Židlochovic 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na obsazení funkce 1. místostarosty města: 
 
ODS          bez návrhu   
TOP 09     Mgr. Tomáš Šenkyřík 
KSČM        bez návrhu 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/7.1 ZM volí: 
1.místostarostou města Židlochovic, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nevykonává funkci, Mgr. Tomáše Šenkyříka. 
 
Volební komise upravila hlasovací lístky dle návrhu člena ZM, doručila hlasovací lístky zastupitelům, kteří 
provedli hlasování tajnou volbou. 

 
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, Mgr. Tomáš Šenkyřík obdržel 12 hlasů. 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na obsazení funkce 2. místostarosty města: 
 
ODS           bez návrhu 
TOP 09     Ing. Jan Vitula 
KSČM         bez návrhu 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/7.2 ZM volí: 
2. místostarostou města Židlochovic Ing. Jana Vitulu. 
 
Volební komise upravila hlasovací lístky dle návrhu člena ZM, doručila hlasovací lístky zastupitelům, kteří 
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provedli hlasování tajnou volbou. 
 
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, Ing. Jan Vitula obdržel 12 hlasů. 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/8 Volba členů Rady města Židlochovic 
 
Na výzvu předsedajícího členové ZM přednesli návrhy na členy Rady města: 
 
ODS            Ing. Jana Králová  
TOP 09     Lenka Brázdová  
KSČM        Jan Šotnar     
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Volební komise upravila hlasovací lístky dle návrhů členů ZM, doručila hlasovací lístky zastupitelům, kteří 
provedli hlasování tajnou volbou. 
 
Návrh usnesení: 
 
1/8.1 ZM volí: 
členem Rady města Židlochovic Lenku Brázdovou.  
 
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, Lenka Brázdová obdržela 15 hlasů. 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
1/8.2 ZM volí: 
členem Rady města Židlochovic Ing. Janu Královou.  
 
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, Ing. Jana Králová obdržela 12 hlasů. 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
1/8.3 ZM volí: 
členem Rady města Židlochovic Jana Šotnara.  
 
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků, Jan Šotnar obdržel 3 hlasy. 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
K bodu 
1/9 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
1/10 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
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J. Šotnar 
vysvětluje přítomným, proč KSČM navrhovala obsadit pouze jednu funkci místostarosty. Dle něj se osvědčil 
model, kdy má město jednoho uvolněného starostu a jednoho uvolněného místostarostu. Druhý 
místostarosta stojí město další peníze.  
Ing. Vitula 
prohlašuje, že svoji funkci bude vykonávat bez nároku na odměnu, rozpočet města to nezatíží. 
 
K bodu 
1/11 Závěr 
 
Zasedání ukončeno ve 20.20 hod. 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 
 
Starosta  Vlastimil Helma  ........................................................   
 
 
Ověřovatelé  Ing. Josef Kratochvíl          ........................................................  
 
   
 PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
 
V Židlochovicích dne 11.11.2010 
 


