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Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 16. března 2011 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 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Jana Králová, Růžena Strašáková, Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter Wendsche se dostavil 
v 18.35 
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: 
 
4/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Mgr. Petra Francána a Ing. Petra Mašu 
 
Hlasování: 10 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 4 
 
4/1 Zahájení 
4/2 Rozprava občanů 
4/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice  
4/4 Zpráva o plnění usnesení 
4/5 Návrh měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva města Židlochovice a  členů výborů 

ZM a komisí RM včetně členů SPOZ 
4/6 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z programu Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací v Jihomoravském kraji 
4/7 Prodej bytu č. 234/4 v Židlochovicích    
4/8 Ručitelský závazek v souvislosti s vozidlem na svoz komunálního odpadu pro KTS EKOLOGIE s.r.o.    
4/9 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2010 o místních poplatcích na území města Židlochovice    
4/10 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 
4/11  Rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2011 
4/12 Výběr poskytovatele investičního úvěru 
4/13 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
4/14 Odkoupení pozemku p.č. PK 4976 a p.č. PK 4978 v lokalitě Líchy 
4/15 Převod pozemků v areálu Komenského 43 na město 
4/16 Zastupování města ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) 
4/17 Plán jednání ZM na I. pololetí 2011 
4/18 Informativní zpráva o podaných peticích 
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4/19 Změna č. V ÚPN Židlochovice 
4/20 Informace o nabídce na svoz odpadů 
4/21 Kontrolní výbor 
4/22 Rozprava občanů 
4/23 Rozprava zastupitelů 
4/24 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 3. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Ivo Janebou 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 
4/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
4/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice  
Popis:  příloha č. 4/3 
 
Npor. Bc. Libor Dofek seznámili přítomné zastupitele se „Zprávou o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice 
za rok 2010“ (příloha č. 4/3). 
 
Diskuse: 16 diskusních příspěvků 
 
Npor. Dofek 
uvádí, že současným největší problém je majetková trestná činnost a  tento trend bohužel neustále narůstá. 
Na prvním místě jsou to pak krádeže druhotných surovin, které vykupují sběrny, dále krádeže a vloupání do 
RD (zde největší riziko představují neuzamčené dveře, které jsou zvenku opatřeny koulí) a podvody na 
seniorech. 
Vl. Helma 
děkuje za zprávu a vyzývá zastupitele k dotazům. 
Ing. Vitula 
se domnívá, že krádeže druhotných surovin jsou snadno dohledatelné, sběren tady v okolí přece moc není.  
Npor. Dofek 
problémem je, že výkupy se často dějí přes třetí osobu, dohody s personálem i to, že  toto „horké zboží“ je 
velice rychle zpracováno do tvaru, který již nevypovídá o tom, že se jedná o zboží z majetkové trestné 
činnosti. Navíc se ceny výkupu zvedly a zloděj tak má garantovanou cenu, u jiných odcizených věcí (např. 
autorádia) už zpeněžení tak jisté nemá.  
J. Ryšavá 
se dotazuje, zda se dá odpovědnost převést na vykupujícího? 
Npor. Dofek 
odpovídá, že má informaci o tom, že někde výkupčího za podílnictví stíhali, ale pravomocně odsouzen 
nakonec nebyl. Prokazování sběrnám, že vědomě vykoupili surovinu pocházející z trestné činnosti je těžké.  
Mgr. Francán 
oceňuje, že často vídává policisty v ulicích, stát ráno na přechodech.  
Npor. Dofek 
uvádí, že kolega z Městské policie pan Šebek mu pravidelně zasílá zprávy, ve které obci právě městská 
policie dohlíží a podle toho jsou pak státní policisté vysíláni k přechodům v Židlochovicích, vzájemně se tedy 
s městskou policií doplňují.  
Vl. Helma 
upozorňuje na fakt, že strážníků městské policie je celkem pět, z toho ve službě zpravidla jeden a ten má na 
starosti i okolní obce. Je tedy zřejmé, že nemohou být vidět tak často jako státní policisté, kterých je víc. 
Npor. Dofek 
konstatuje, že na služebně v Židlochovicích je 19 strážníků, dále velitel a jeho zástupce. 
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J. Šotnar 
Byla to i připomínka KV, aby byli strážníci více vidět, za to děkuje, dále se dotazuje, zda jsou z těchto 
pochůzek zaznamenány i nějaké podněty občanů, zda se na strážníky obracejí a mají k nim důvěru. 
Npor. Dofek 
tuto informaci nemá.  
Ing. Vitula 
se dotazuje, zda stav 19+2 strážníků odpovídá normě. 
Npor. Dofek 
V současnosti je jeden strážník nad stav, pokud některý ze strážníků neodejde přirozeně bude muset 
jednoho propustit.  
Vl. Helma 
děkuje za dobrou spolupráci s PČR i s kriminálkou, zásahy jsou úspěšné. 
Npor. Dofek 
konstatuje, že poslední úspěšný zásah proběhl v úterý v odpoledních hodinách ve věžáku na náměstí. 
 
K bodu 
4/4 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/4 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
J. Šotnar 
za KV konstatuje, že byla provedena kontrola plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 16.3.2011. 
 
K bodu 
4/5 Návrh měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva města Židlochovice a  

členů výborů ZM a komisí RM včetně členů SPOZ 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/5.1 ZM schvaluje: 
návrh měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva města Židlochovice a  členů 
výborů ZM a komisí RM včetně členů SPOZ dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/5.2 ZM ukládá: 
vyplácet schválené odměny s účinností od 1.1.2011  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
4/6 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z programu Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/6.1 ZM, v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje: 
přijetí dotace ve výši 99.000,- Kč na základě smlouvy č. 005960/10/ORR o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK v rámci programu: Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 
v Jihomoravském kraji. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/7 Prodej bytu č. 234/4 v Židlochovicích    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
V 18.35 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 12 členů ZM 
 
Návrh usnesení: 
 
4/7.1 ZM rozhodlo: 
prodat do společného jmění manželů  bytovou jednotku č.  234/4 v domě č.p. 234 postaveném 
na pozemku p.č. 650/1, zapsanou na LV č. 2692 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, dále 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 8170/32680 a spoluvlastnický podíl 
na pozemku p.č. 650/1 ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2691 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice manželům ………….., oba trvalý pobyt ……….., za cenu 954 000,- Kč, přičemž kupní 
cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.  Toto 
rozhodnutí je platné do 31.5.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/8 Ručitelský závazek v souvislosti s vozidlem na svoz komunálního odpadu pro KTS 

EKOLOGIE s.r.o.    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/8 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
J. Šotnar 
se dotazuje, zda je město spoluvlastníkem vozidla. 
Vl. Helma 
odpovídá – ano. 
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Ing. Janeba  
se dotazuje, proč se ručitelský závazek řeší až nyní.  
Vl. Helma 
vysvětluje, že v době, kdy bylo třeba ručitelský závazek schválit se zasedání zastupitelstva nekonalo.  Firmě 
KTS však ručitelský závazek schválily jiné obce, a to v plné výši ceny vozidla, to bylo pro KTS dostačující. 
Nyní však auditoři těchto obcí tuto chybu odhalili a každá obec tak má převzít ručitelský závazek jen dle 
svého podílu.  
 
Návrh usnesení: 
 
4/8.1 ZM rozhodlo: 
převzít ručitelský závazek do výše 708.790,80 Kč, kterým bude město ručit placení nájemného 
vozidla společností KTS EKOLOGIE s.r.o., IČ 28310942, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 
Zastávka,  společnosti D.S.Leasing a.s., IČ 48909238, se sídlem   Brno, Londýnské nám. 2., PSČ 
639 00. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/9 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2010 o místních poplatcích na území 
města Židlochovice    

Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/9 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
J. Šotnar 
konstatuje, že úpravu vyhlášky vítá, původní nastavení bylo pro některé prodejce neúměrně drahé, 
odpovídalo cenám nájmu v kamenných obchodech.  
Vl. Helma 
souhlasí, nastavení cen je dle jeho názoru optimální, je tam zohledněno i to, aby krátkodobí prodejci 
nelikvidovali místní podnikatele. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/9.1 ZM rozhodlo: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2010 o místních poplatcích na území města 
Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/10 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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4/10.1 ZM schvaluje: 
aktualizaci  Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností 
k následujícímu dni po dni schválení.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/11  Rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/11 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
doporučuje za FV toto rozpočtové opatření schválit. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/11.1 ZM schvaluje: 
 rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/12 Výběr poskytovatele investičního úvěru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/12.1 ZM rozhodlo: 
přijmout investiční úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 8 mil. Kč určený k financování výstavby 
splaškové a dešťové kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou, případně na opravu opěrné zdi u 
zvonice. Datum počátku čerpání úvěru 20.3.2011, doba splatnosti úvěru 7 let, poslední splátka 
1.1.2018, úroková sazba pevná 3,4% ročně, bez ručení. Návrh smlouvy v  příloze. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/12.2 ZM rozhodlo:  
přijmout investiční úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 3 mil. Kč určený k předfinancování 
dotované akce vybudování technologického centra (Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP 
Židlochovice I – III). Datum počátku čerpání úvěru 20.3.2011, doba splatnosti úvěru 2 roky, 
poslední splátka 28.2.2013, úroková sazba proměnná 1M Pribor+1,15% marže (k 10.3. 
2,12%), bez ručení. Návrh smlouvy v  příloze. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/12.3 ZM pověřuje: 
starostu města podpisem úvěrových smluv. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/13 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/13.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/14 Odkoupení pozemku p.č. PK 4976 a p.č. PK 4978 v lokalitě Líchy 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/14 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
se dotazuje, jak pokročilo veřejné projednávání lesoparku s mokřadem, ze strany občanů zaznamenal 
bouřlivou reakci.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že proběhla celkem tři veřejná projednávání. Na prvním se setkali převážně s kladnými ohlasy 
občanů, druhé pak bylo svoláno na základě petice, kterou proti mokřadu někteří občané podepsali. Toto 
jednání bylo poněkud bouřlivější, nakonec padla dohoda v tom, že město připraví více variant řešení tohoto 
lesoparku. Na třetím jednání pak u občanů převážila obava o ovlivnění přelivu vody při povodních. Město 
tedy pokračuje v přípravě více variant řešení a současně nechává zpracovat posudek ze strany vodoprávního 
úřadu a Povodí Moravy. Potom proběhne další veřejné projednávání. Dále navrhuje odkoupení pozemku i 
v případě, že projekt realizován nebude.  
PhDr. Sýkorová 
se obává problémů z důvodu žab, které bývají velice hlučné.  
J. Ryšavá 
zase poukazuje na problém komárů.  
Ing. Vitula 
Tato plocha komáry negeneruje, sudy plné vody na zahradách bývají z hlediska množení komárů daleko 
větším problémem. Co se týče odhlučnění tak mezi mokřadem a ulicí Lidickou má vzniknout terénní vlna, 
která prostor odhluční, stejně tak osázení zelení šíření zvuku zamezí.  
J. Šotnar 
namítá, že pokud se projekt neuskuteční bude to jen další pozemek k údržbě.  
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Ing. Vitula 
vysvětluje, že celý pozemek je zemědělsky využíván nájemcem firmou Agro Vojkovice, pokud se tedy projekt 
neuskuteční bude dále touto firmou obděláván.  
 
Vznáší protinávrh usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
 
4/14.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit pozemek p.č. PK 4976 o výměře 2829 m2 (lokalita Líchy) v k.ú. Židlochovice od pana 
………. za cenu 12,- Kč/m2. Prodej předmětného pozemku bude uskutečněn pouze pod 
podmínkou, že město Židlochovice obdrží dotaci z OPŽP na realizaci projektu „Lesopark s 
mokřadem v lokalitě Líchy u Židlochovic“. 
 
Protinávrh usnesení: 
 
4/14.2 ZM rozhodlo: 
odkoupit pozemek p.č. PK 4976 o výměře 2829 m2 (lokalita Líchy) v k.ú. Židlochovice od pana 
………. za cenu 12,- Kč/m2. 
 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/15 Převod pozemků v areálu Komenského 43 na město 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/15 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/15.1 ZM souhlasí: 
s převzetím těchto   pozemků v k.ú. Židlochovice zapsaných na LV č. 60000  do majetku města 
Židlochovice  od subjektu Česká republika,  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 - Nové Město, IČ:69797111: 
par.č. 415/1 manipulační plocha o výměře  876 m2 
par.č. 415/2 ostatní komunikace o výměře 1203 m2 

par.č. 415/3 jiná plocha  o výměře  492 m2 

par.č. 416/1 jiná plocha  o výměře  245 m2 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/16 Zastupování města ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/16 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/16.1 ZM ruší: 
část svého usnesení č. 2/4.2, kdy zvolilo místostarostu Mgr. Tomáše Šenkyříka zástupcem 
města Židlochovic v právnické osobě Sdružení obcí a měst jižní Moravy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/16.2 ZM volí: 
místostarostu Ing. Jana Vitulu zástupcem města Židlochovice ve Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy (SOM JM). 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/17 Plán jednání ZM na I. pololetí 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/17 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/17.1 ZM schvaluje: 
termíny řádných jednání ZM na I. pol. r. 2011 – dle rozpisu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/17.2 ZM ukládá: 
zveřejnit termíny řádných jednání ZM na I. pol. r. 2011 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/18 Informativní zpráva o podaných peticích 
Předkladatel: Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ Židlochovice 
popis: příloha č. 4/18 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
informativní zprávu o podaných peticích. 
 
K bodu 
4/19 Změna č. V ÚPN Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 4/19 
 
Diskuse: 13 diskusních příspěvků 
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MVDr. Forejtek 
se dotazuje co vedlo ke změně z 2 podlaží na 3 podlaží v lokalitě Avionu. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že o tuto změnu požádal vlastník pozemku proto, aby zde bylo možno postavit byt. dům a ne jen 
rodinný.  
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje proč z lokality na sídlišti vymizely plochy sportu. Má obavu aby to nevedlo ke zrušení hřiště. 
Ing. Koutná 
vysvětluje, že nově termín veřejná zeleň zahrnuje jak možnost veřejné sportovní plochy, tak veřejné zeleně i 
odstavných ploch pro dopravu v klidu, konkrétní podoba území je pak na rozhodnutí vlastníků pozemků, tedy 
na zastupitelích.   
Ing. Vitula 
doplňuje, že v budoucnu je na sídlišti mezi RD a panelákem plánována propojovací komunikace mezi hl. 
silnicí a ulicí Masarykovou.  
J. Ryšavá 
se domnívá, že by komunikace byla vhodnější spíše mezi garážemi než mezi domy.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že umístění komunikace mezi garáže není z technických důvodů možné. Prostor tam na ni, 
z důvodu hrázek, není.  
MUDr. Wendsche 
upozorňuje na připomínky občanů k ceně údržby plánovaného lesoparku.  
Ing. Vitula 
Pokud se projekt zrealizuje, tak je vybudování mokřadu hrazeno z dotace 100%, výsadba 90%. Náklady 
města jsou tedy zanedbatelné. Spočítali jsme, že budoucí náklady na již vrostlý lesopark budou cca 20 tis. 
ročně, což vzhledem k výrazné změny území k lepšímu není zásadní. 
MVDr. Forejtek 
Dle jeho názoru není lokalita u bývalé cihelny nad zástavbou v ulici Palackého, kde jsou ty nejstrmější svahy, 
k výstavbě RD vhodná.   
Vl. Helma 
Toto je důvod k podmínce pořízení regulačního plánu. V něm pak budou přesně dané hranice na výstavbu. 
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje, kdo regulační plán pořizuje. 
Vl. Helma 
Odhadovaná cena je 100 tis. Kč. Pořízení budou muset uhradit stavebníci.  
 
Návrh usnesení: 
 
4/19.1 ZM vydává: 
dle § 6 odst. (5) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) změnu č. 
V územního plánu města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/20 Informace o nabídce na svoz odpadů 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 2/4 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o nabídce na svoz odpadů ve městě. 
 
K bodu 
4/21 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 4/21 
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Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
J. Šotnar 
seznamuje zastupitele s provedenými kontrolami – proběhla kontrola příspěvkových organizací města – 
mateřské školy, základní školy, městské policie a Odboru školství a kultury MěÚ Židlochovice. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy kontrolního výboru ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/21.1 ZM ukládá: 
starostovi stanovit ukládání hotovosti na OŠKCR po pracovní době.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/22 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 17 diskusních příspěvků 
 
J. Ryšavá 
se dotazuje na problém hracích automatů. Má z nich město alespoň nějaký příjem? 
Vl. Helma 
Počet hracích automatů ve městě máme zmapovaný. Na území Židlochovic jsou jak výherní hrací přístroje 
povolované městem, tak výherní terminály povolované Ministerstvem financí. Z obou typů automatů má 
město správní a místní poplatky, z výherních hracích přístrojů i podíl z tzv. výtěžku. Z terminálů jde podíl 
z výtěžku Ministerstvu financí.  
J. Ryšavá 
se dále dotazuje k regulaci jejich počtu. 
Vl. Helma 
Na svazu Měst a obcí je nám slibováno, že bude prosazena změna zákona, zatím se tak ale neděje. 
Ing. Vitula 
doplňuje, že v zákoně by měla být umožněna i regulace obcí v  rámci svého katastru. 
Vl. Helma 
Dá se ale očekávat, že loterijní firmy podají kvůli omezení protest a mohou soud vyhrát. 
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje na konkrétní výši příjmu. 
Ing. Kafková 
odpovídá, že je to cca 1,5 mil. Kč. 
MUDr. Wendsche 
znovu připomíná nesouhlas některých občanů k plánovanému mokřadu v lokalitě Líchy. Dále se dotazuje 
k zimní údržbě ulice Malinovského. Tato ulice je do kopce a její obyvatelé nemají v zimě jistotu, že bude 
sjízdná.   
Vl. Helma 
Ano, tento problém se řešil i v technické komisi, která doporučuje, dle požadavku občanů,  v zimním období 
rozvezení písku na několik míst v ulici, aby ho občané mohli sami rozsypat do doby, než na ulici přijede firma 
zajišťující zimní údržbu.   
J. Šotnar 
projevuje přání o podrobnější zápisy z rady města.  
Vl. Helma 
souhlasí a navrhuje jednání o možnostech rozšíření zápisu. 
MVDr. Forejtek 
apeluje na MP, aby převážně v zimě kontrolovala vozidla parkující na Smetanově ul. Při horší sjízdnosti ulice 
tyto auta značně komplikují dopravu.   
Ing. Maša 
upozorňuje na tiskové chyby v letácích o Židlochovicích, je to ostuda města.   
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J. Šotnar 
se přidává. 
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje kdo je za tyto chyby zodpovědný. 
Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že letáky byly tvořeny Odborem školství a cestovního ruchu.  
 
K bodu 
4/23 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
Ing. Maša 
se dotazuje, kolik bylo uděleno pokut MP za neuklizené psí exkrementy 
Vl. Helma 
doplňuje, že MP policii byl dán pokyn ke zvýšené kontrole psů vč. toho, zda jsou psi čipováni.   
M. Šebek 
potvrzuje, že kontroly probíhají, převážně pak v ranních hodinách, problém je však s dokazováním. Pejskaři, 
pokud jsou pod dohledem, exkrement uklidí, neuklízí, když není nikdo nablízku. Dále MP navštěvuje majitele 
nemovitostí, dle podnětů spoluobčanů, které upozorňuje na zákaz volně pobíhajících psů, které jim např. 
často utíkají.  
Vl. Helma 
doplňuje, že z poplatku za psa město hradí příspěvek na čipování psů, vývoz košů a pytle do košů. 
L. Brázdová 
se dotazuje na zábory veřejného prostranství před domy. Někteří spoluobčané mají dojem, že MP upozorňuje 
jen někoho a jen někdo tyto hromady uklidí.  
M. Šebek 
vysvětluje, že během února byly tyto zábory kontrolovány a majitelé nemovitostí upozorněni na jejich 
odstranění nebo zaplacení poplatku. Během dubna MP pak platbu a oprávněnost záboru zkontroluje znovu.  
Mgr. Francán 
se dotazuje k pozvání zastupitelů na jednání technické komise, kde by měl být představen návrh fy Outulný 
k plánované výstavbě u zámecké zdi. Dotazuje se jaké budou další kroky města.  
Vl. Helma 
odpovídá, že v první řadě bude návrh posuzovat technická komise za účasti zastupitelů, a to v pondělí 
21.3.2011. Dostaví se p. Outulný s architektem, proběhne prezentace. 
Mgr. Francán 
se dotazuje, zda prezentace bude potom k dispozici. 
Ing. Vitula 
Ano, to by neměl být problém. 
 
K bodu 
4/24 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20.05 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Mgr. Petr Francán  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 21.3.2011 
 


