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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 20. 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 18.05 hodin přítomno 15 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven:  
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18.05 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: 
 
3/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 15 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 2 
 
3/1 Zahájení 
3/2 Rozprava občanů 
3/3 Zpráva o plnění usnesení 
3/4 Označení lokality na kalových polích názvem ulice 
3/5 Personálního obsazení Kontrolního a Finančního výboru 
3/6 Určení zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace 
3/7 Rozpočet  roku  2011 
3/8  Rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2010 
3/9 Kontrolní výbor 
3/10 Rozprava občanů 
3/11 Rozprava zastupitelů 
3/12 Závěr 
 
Hlasování: 15 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 2. zasedání ZM byl řádně ověřen 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. 
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K bodu 
3/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
3/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 3/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
J. Šotnar 
konstatuje, že dle kontrolního výboru je zpráva o plnění usnesení v pořádku. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 20.12.2010. 
 
K bodu 
3/4 Označení lokality na kalových polích názvem ulice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 3/4 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Mgr. Šenkyřík 
seznamuje zastupitele s návrhy rady města, uvádí možné varianty: Průmyslová, Topolová nebo po bratrech 
Valentini.  
PhDr. Sýkorová 
navrhuje označení Zóna Avion nebo Přichystalova. 
MVDr. Forejtek 
navrhuje zůstat u prvních dvou návrhů – Průmyslová nebo Topolová.   
 
Návrh usnesení: 
 
3/4.1 ZM rozhodlo: 
označit lokalitu „Kalová pole“ názvem ulice Topolová. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/5 Personálního obsazení Kontrolního a Finančního výboru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 3/5 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, kdo je pan Jaroslav Hlaváč. 
Vl. Helma 
odpovídá, že se jedná o občana Židlochovic, který již v kontrolním výboru v minulém volebním období 
pracoval.  
J. Šotnar 
doplňuje, že pracoval dobře. 
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Návrh usnesení: 
 
3/5.1 ZM schvaluje: 
pátého člena Kontrolního a Finančního výboru: 
Kontrolní výbor: Jaroslav Hlaváč 
Finanční výbor: Lenka Brázdová 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/6 Určení zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 3/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/6.1 ZM určuje: 
dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona jako určeného zastupitele  p. Vlastimila Helmu, 
který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst.1 a § 53 odst.1 
stavebního zákona na pořízení změny č. V ÚPM Židlochovice, změny č. VI ÚPM Židlochovice a 
územního plánu Židlochovice a bude spolupracovat a poskytovat součinnost při pořizování 
Regulačního plánu Nároží u radnice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/7 Rozpočet  roku  2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 3/7 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda je v rozpočtu počítáno s nějakou částkou pro bezbariérovou úpravu ve městě.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že konkrétní částka v rozpočtu na toto není, ale je tam např. položka na komunikace, kterou lze 
takto využít.  
Vl. Helma 
doplňuje, že na bezbariérovost lze žádat o příspěvek z dotací, potom by se městského rozpočtu týkalo 
spolufinancování akce.  
MUDr. Wendsche  
se dotazuje, zda existuje např. nějaký projekt na bezbariérové přechody. 
Ing. Koutná 
uvádí, že město již připravovalo projekt bezbariérových přechodů ve městě pro Státní fond dopravní 
infrastruktury. 
MUDr. Wendsche 
by ho rád viděl. 
Ing. Koutná 
vysvětluje, že projekt je pro zaslaní emailem nebo okopírování příliš velký. Je možné ho shlédnout přímo na 
radnici, třeba při zasedání technické komise. 
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Vl. Helma 
doplňuje, že toto téma zajímá i komisi veřejného pořádku, která chce na tomto s technickou komisí 
spolupracovat.  
Ing. Janeba 
doporučuje za finanční výbor rozpočet schválit. Dále vysvětluje, že rozpočet je tvořen jako přebytkový, který 
se vytváří proto, aby město mělo finanční krytí na splátky úvěrů. V rozpočtu se počítá i s částkou za prodej 
obecních bytů, tuto skutečnost by si měli zastupitelé uvědomit až budou v budoucnu schvalovat prodej 
těchto bytů.  
 
Návrh usnesení: 
 
3/7.1 ZM schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2011 a  pětiletý rozpočtový výhled. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/8 Rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2010 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 3/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
3/8.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2010. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
3/9 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 3/9 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
J. Šotnar 
seznamuje zastupitele s prací KV, s tím, kdy probíhá jednání KV a jaké jsou stále body programu. Při prvním 
jednání byl zvolen zástupce předsedy KV, kterým je Ing. Pavel Grygar a jednatelka KV Hana 
Schönwälderová. Navrhuje schválení plánu práce KV a dotazuje se zastupitelů, zda má někdo návrh na 
doplnění tohoto plánu.  
Vl. Helma 
navrhuje doplnění plánu o kontroly hotovosti pokladen města. 
 
Návrh usnesení: 
 
3/9.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na I. pololetí 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
3/10 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
J. Šotnar 
seznamuje zastupitele s nabídkou Českého zahrádkářského svazu – základní organizace Židlochovice na 
využití  jejich spolkového domu i ostatními organizacemi, teď, když už nelze využívat městský kulturní klub. 
Pronájem by byl zdarma, hradily by se jen spotřebované energie.   
Vl. Helma 
děkuje zahrádkářům za vstřícnou nabídku. 
J. Šotnar 
zve všechny přítomné na Štěpánskou výstavu vín, kde bude k degustaci 98 vzorků. Místní pan farář, který je 
v této oblasti začátečníkem, je se svým vzorkem šampiónem výstavy. 
 
K bodu 
3/11 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
se dotazuje, jak pokročilo jednání s p. Outulným ohledně výstavby a prodeje pozemku v ulici Zámecké. 
Zastupitelé sice dostali emailem plán této lokality, ale například prostor stávajícího autobusového nádraží tu 
vyznačený není. Vyzývá k jednání o řešení prostranství autobusového nádraží. Obává se, že plánované 
stavby p. Outulného zámek ještě více uzavřou. Dle jeho názoru by měl být zámek městu více otevřen. Dále 
se dotazuje jak bude řešen prostor stávajícího autobusového nádraží, celé toto prostranství by mělo být 
sjednoceno, aby nově vznikající čtvrt byla druhým centrem obce a nebyly zde jen betonové plochy a 
parkoviště. Zámek by měl být odkryt alespoň ze strany autobusového nádraží.  
Ing. Koutná 
vysvětluje, příprava návrhu vlakového nádraží měla několik etap, zastupitelé dostali poslední – konečnou 
verzi. Do dnes však není úplně jasné podrobnější řešení. Vše záleží na Jihomoravském kraji.  
Vl. Helma 
navrhuje počkat na vizualizaci od p. Outulného. 
MUDr. Wendsche 
se připojuje, vizualizace je důležitá a p. Outulný ji musí předložit pokud má o pozemek a stavbu zájem.  
Ing. Vitula 
připomíná, že vizualizace byla podmínkou rady města při jednání s p. Outulným.  
Mgr. Francán 
se vyjadřuje k pohledům na zámek. Rád by viděl zámek otevřený směrem od Penny. Také mu vadí zastínění 
zámku budovou na autobusovém nádraží.  
MVDr. Forejtek 
připomíná, že zámek je vlastně hotelové zařízení, bohužel s prosklenými dveřmi. Hoteloví hosté tak bývají 
někdy obtěžováni neukázněnými občany, kteří dveřmi nahlíží dovnitř nebo třeba i pokuřující mládeží v parku. 
Je pro zpřístupnění zámku, ale s pečlivou přípravou a vhodným řešením, které bude respektovat soukromí 
hostů.  
Mgr. Francán 
se dotazuje k minulému bodu programu ZM, kdy byly schváleny odměny zastupitelům města. Toto 
zastupitelstvo proběhlo 3. prosince a teprve  následně vyšlo metodické doporučení Ministerstva vnitra 
k odměňování zastupitelů. Dotazuje se, proč se nepočkalo s projednáváním bodu až po vydání tohoto 
doporučení.  
Mgr. Cvrk 
odpovídá, dopředu jsme nevěděli, že toto doporučení vyjde, rozhodovalo se podle platných předpisů. Žádné 
zákonné ustanovení porušeno nebylo.  
L. Brázdová 
se vyjadřuje ke schváleným odměnám, kdy zastupitelé nepobírají žádnou peněžní odměnu. Úplně v pořádku 
jí to nepřipadá a domnívá se, že odměněná činnost je více vážená. 
Mgr. Šenkyřík 
zve na závěr všechny přítomné na 5. ples města, který se koná 22.1.2011 a také na vánoční promítání 
v Orlovně, které proběhne ve čtvrtek 23.12.2010. 
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Vl. Helma 
děkuje přítomným zastupitelům za vzornou účast a přeje pěkné svátky. 
 
K bodu 
3/12 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19.10 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 27.12.2010 
 


