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Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 5. listopadu 
2014 v 18:00 hodin v kulturním sále Masarykova kulturního domu, Tyršova 161 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 15 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:00 hodin dosavadní starosta Vlastimil Helma a oznámil, že podle prezenční listiny je 
přítomno všech 15 nově zvolených členů ZM. Zastupitelstvo města bylo svoláno pozvánkami nově zvoleným 
zastupitelům, pozvánka byla zveřejněna na úřední desce městského úřadu, vyhlášena  městským rozhlasem 
a zveřejněna v infokanále města. Bylo tedy učiněno vše v souladu s  § 91 a § 93 zákona o obcích a platným 
Jednacím řádem Zastupitelstva města Židlochovice. Rovněž byla splněna podmínka konání do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 
2014 – žádný návrh nebyl podán).  
 
Informoval přítomné, že průběh jednání bude natáčen a záznam bude použit pro potřeby infokanálu a 
archivu města. 
 
Dále představil přítomným občanům jednotlivé členy ZM v pořadí podle výsledku voleb, zveřejněného 
registračním úřadem a dále přítomné seznámil 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 ustavující zasedání je usnášeníschopné, protože je 
přítomno všech 15 nově zvolených členů ZM. 
 
B/Složení slibu členů ZM 
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích přečetl slib a následně vyzval členy ZM ke složení slibu 
před zastupiteli města pronesením slova „slibuji“ a potvrzení složení slibu podpisem. 
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města Židlochovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Členové ZM složili slib v souladu se zákonem. 
 
C/ Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové zastupitelstva návrhy na ověřovatele zápisu: 
 
Za TOP 09 
Bc. Lenka Brázdová  
 
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy 
Ing. Petr Maša  
 
Za Sdružení nezávislých kandidátů: Za zámecké Židlochovice 
Ing. Vladimír Hlaváč  
 
Za ANO 2011 
Ing. Bronislav Svoboda  
 
Za Občanskou demokratickou stranu 
JUDr. Ivo Remunda  
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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1/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Bc. Lenku Brázdovou, Ing. Petra Mašu, Ing. Vladimíra Hlaváče, Ing. 
Bronislava Svobodu a  JUDr. Ivo Remundu. 
  
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdržel 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající předložil návrh usnesení o programu jednání: 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Vitula 
navrhuje doplnit program o bod „Návrh způsobu volby starosty, místostarosty či místostarostů a členů 
městské rady“. V případě, že by v tomto bodě byla schválena veřejná volba těchto funkcí nahradil by tento 
bod původní, tj. 1/3 Ustanovení volební komise. 
 
1/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 1 
 
1/1 Zahájení 
1/2 Rozprava občanů 
1/3 Návrh způsobu volby starosty, místostarosty/ů města a členů městské rady 
1/4 Určení, zda funkce starosty města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo 

neuvolněnou  
1/5 Volba starosty města Židlochovice 
1/6 Určení počtu místostarostů města Židlochovice 
1/7 Určení, zda funkce místostarosty/ů města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo 

neuvolněnou 
1/8 Volba místostarosty/ů města Židlochovice 
1/9 Volba členů Rady města Židlochovice 
1/10 Rozprava občanů 
1/11 Rozprava zastupitelů 
1/12 Závěr 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdržel 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Mgr. Vavřík 
rozporoval možnou povolební koalici. Se situací není spokojen, domnívá se, že jde o opovržení míněním 
občanů a jejich hlasů. Vyjadřuje názor, že volba jednotlivých funkcí by měla probíhat demokraticky, tedy 
tajně.  
P. Fenz 
konstatuje, že takovýto emotivní projev na jednání nepatří. Volby proběhly tak, jak měly a zvolení zástupci 
se chovají tak, jak jim umožňuje zákon.  
 
K bodu 
1/3 Návrh způsobu volby starosty, místostarosty/ů města a členů městské rady 
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Diskuse: 3 diskusní příspěvky   
 
P. Helma 
se pozastavuje nad návrhem veřejné volby členů vedení města. Volba má být svobodná, demokratická a 
nikým neovlivněná, proto volíme při všech volbách za zástěnou. Tajný způsob je doporučovaným způsobem 
volby. Vyzývá členy zastupitelstva, aby se při hlasování o veřejné volbě zdrželi.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že veřejná volba je stejně platná jako volba tajná. To, že je něco zavedeného, neznamená, že se 
to nemůže změnit. Navrhuje hlasovat o veřejné volbě. 
MUDr. Wendsche 
je pro tajnou volbu. 
 
Návrh usnesení: 
 
1/3.1 ZM rozhodlo: 
provést volbu starosty, místostarosty či místostarostů a členů městské rady veřejným 
způsobem, a to formou zvednutím ruky. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 proti  
 6 zdržel 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/4 Určení, zda funkce starosty města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo  

neuvolněnou  
 
P. Šotnar 
předložil návrh, aby funkce starosty města byla funkcí uvolněnou. 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/4.1 ZM určuje: 
že pro výkon funkce starosty města Židlochovice bude člen ZM dlouhodobě uvolněn. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/5 Volba starosty města Židlochovice 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové zastupitelstva návrhy na obsazení funkce starosty města. O 
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v jejich abecedním pořadí. 
 
Za TOP 09       Ing. Jan Vitula 
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy     Vlastimil Helma 
Za Sdružení nezávislých kandidátů: Za zámecké Židlochovice  Ing. Jan Vitula 
Za ANO 2011        Ing. Jan Vitula 
Za Občanskou demokratickou stranu     Vlastimil Helma 
 
Návrhy usnesení: 
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1/5.1 ZM volí: 
starostou města Židlochovice Vlastimila Helmu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro 
 0 proti  
 9 zdrželo 
  
Usnesení nebylo schváleno 
 
1/5.2 ZM volí: 
starostou města Židlochovice Ing. Jana Vitulu. 
 
Hlasování 8 pro 
 0 proti  
 7 zdrželo 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající pan Jan Šotnar poblahopřál nově zvolenému starostovi Ing. Janu Vitulovi a předal mu vedení 
zasedání. Odstupujícímu starostovi panu Vlastimilu Helmovi poděkoval za jeho dosavadní práci a za vše, co 
pro město vykonal.  
 
Jednání přerušeno na 10 min. 
 
Nově zvolený starosta města Ing. Jan Vitula poděkoval přítomným za účast na jednání a zastupitelům za 
zvolení. Slibuje, že funkci bude vykonávat jak nejlépe bude umět, ku prospěchu města a jeho občanů.  
 
K bodu 
1/6 Určení počtu místostarostů města Židlochovice 
 
Ing. Vitula 
navrhuje zvolit dva místostarosty města. 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/6.1 ZM schvaluje: 
zvolení dvou místostarostů města Židlochovice. 
 
Hlasování 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/7 Určení, zda funkce místostarosty/ů města Židlochovice bude funkcí uvolněnou nebo 

neuvolněnou 
 
Ing. Vitula 
předložil návrh, aby obě funkce místostarostů města byly funkcemi neuvolněnými. 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
1/7.1 ZM určuje: 
že pro výkon funkcí dvou místostarostů města Židlochovice nebudou členové ZM dlouhodobě 
uvolněni. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
  
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
1/8 Volba místostarosty/ů města Židlochovice 
 
Na výzvu předsedajícího přednesli členové ZM návrhy na obsazení funkce místostarostů města: 
 
Za TOP 09       Mgr. Tomáš Šenkyřík 
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy     Ing. Petr Maša 
Za Sdružení nezávislých kandidátů: Za zámecké Židlochovice  bez návrhu 
Za ANO 2011        Ing. Petr Chocholáč 
Za Občanskou demokratickou stranu     Vlastimil Helma 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrhy usnesení: 
 
1/8.1 ZM volí: 
místostarostou města Židlochovice Vlastimila Helmu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro 
 0 proti  
 9 zdrželo 
  
Usnesení nebylo schváleno 
 
1/8.2 ZM volí: 
místostarostou města Židlochovice Ing. Petra Chocholáče. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 proti  
 3 zdrželi 
  
Usnesení bylo schváleno 
 
1/8.3 ZM volí: 
místostarostou města Židlochovice Ing. Petra Mašu 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 4 pro 
 0 proti  
 11 zdrželo 
  
Usnesení nebylo schváleno 
 
1/8.4 ZM volí: 
místostarostou města Židlochovice Mgr. Tomáše Šenkyříka. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 proti  
 2 zdrželi 
  
Usnesení bylo schváleno 
 
K bodu 
1/9 Volba členů Rady města Židlochovice 
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Na výzvu předsedajícího členové ZM přednesli návrhy na členy rady města: 
 
Za TOP 09       Bc. Lenka Brázdová 
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy     Ing. Petr Maša 
Za Sdružení nezávislých kandidátů: Za zámecké Židlochovice  Ing. Vladimír Hlaváč 
Za ANO 2011        bez návrhu 
Za Občanskou demokratickou stranu     bez návrhu 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrhy usnesení: 
 
1/9.1 ZM volí: 
členem Rady města Židlochovice Bc. Lenku Brázdovou. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
  
Usnesení bylo schváleno 
 
1/9.2 ZM volí: 
členem Rady města Židlochovice Ing. Vladimíra Hlaváče.   
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 proti  
 6 zdrželo 
  
Usnesení bylo schváleno 
 
O posledním kandidátovi nebylo hlasováno. 
  
K bodu 
1/10 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 3 diskusní  příspěvky 
 
P. Mašová 
navrhuje, aby si zastupitelé schválili své odměňování, např. dle toho, kolika zasedání se zúčastňují.  
Ing. Vitula 
děkuje za návrh. O této věci bude rozhodováno na následujícím zastupitelstvu.  
P. Fenz 
vyjadřuje radost nad tím, že se dle jeho názoru vytvořila v zastupitelstvu fundovaná opozice. Pro dobré 
fungování zastupitelstva je oponentura potřeba. Bude prospěšná např. při schvalování územního plánu 
města. Dále konstatuje, že složení zastupitelstva tvoří především vysokoškolsky vzdělaní lidé, u kterých se 
dají předpokládat vyšší příjmy. Apeluje na ně, aby uvážlivě rozhodovali především ve vztahu k sociálně 
slabším vrstvám a důchodcům. 
Ing. Vitula 
děkuje a konstatuje, že sociální politiku měly v programu snad všechny strany a budou se jí věnovat.  
 
K bodu 
1/11 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
gratuluje všem zvoleným. Vyzývá k zanechání politikaření a intrik a ke spolupráci ve prospěch města.  
MUDr. Wendsche 
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shrnuje poslední volební období, kdy působil jako zastupitel. Bylo mu ctí spolupracovat s celým minulým 
zastupitelstvem, oceňuje práci Vlastimila Helmy. Komentuje povolební situaci a možné důvody nově 
vzniklých politických stran a jejich zástupců. Vyjadřuje se k jejich volebnímu programu a konstatuje, že 
následující 4 roky ukážou, jak bude nové seskupení pracovat. 
P. Houdek 
shrnuje, že někteří jsou spokojeni, někteří ne. Zamýšlí se nad účastí židlochovických voličů, 49% účast mu 
připadne slabá. Větší účast by jistě ovlivnila celkový výsledek.  
Ing. Chocholáč 
komentuje projev Mgr. Vavříka, kterého si velice váží. Je přesvědčen o tom, že všech 15 zastupitelů bude 
pracovat dobře, vždyť už jejich kandidatura svědčí o tom, že chtějí dělat pro město něco navíc.  Pokud si 
někdo myslí, že jde o nějaké peníze nebo o moc, je to nesmysl. Na závěr děkuje za projevenou důvěru.  
Ing. Vitula 
děkuje přítomným za účast na zastupitelstvu a slibuje, že bude pracovat tak, jak nejlépe umí. Zve přítomné 
na další jednání. 
 
K bodu 
1/12 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19.10 hod. 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 
 
Starosta  Ing. Jan Vitula  ........................................................   
 
 
Ověřovatelé  Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  
 
   
 Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 Ing. Vladimír Hlaváč  ........................................................  
 
 
 Ing. Bronislav Svoboda  ........................................................  
 
 
 JUDr. Ivo Remunda  ........................................................  
 
 
V Židlochovicích dne 25.11.2014 
 


