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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. listopadu 2014 
v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 14 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: PhDr. Stanislav Rubáš 
Neomluven:0  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta Ing. Jan Vitula 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 MVDr. Pavla Forejtka a Vlastimila Helmu. 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
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 starosty v době jeho nepřítomnosti 
2/5 Zřízení výborů Zastupitelstva města Židlochovice a volba jejich členů 
2/6 Návrh na určení výše odměn neuvolněným funkcionářům 
2/7 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu r. 2014 
2/8 Bezúplatný převod od SPÚ 
2/9 Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování a změnách ÚP Židlochovice 
2/10 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem 
2/11 Rozprava občanů 
2/12 Rozprava zastupitelů 
2/13 Závěr 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Bc. Lenkou Brázdovou, Ing. Petrem Mašou, 
Ing. Vladimírem Hlaváčem, Ing. Bronislavem Svobodou a JUDr. Ivo Remundou.  
Schválený zápis byl dne 14.11.2014 rozeslán členům zastupitelstva elektronicky. 
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Téhož dne vznesl Prof. MUDr. Peter Wendsche námitku k textu zápisu. Požadavek na změnu byl zaslán 
znovu ověřovatelům ke schválení. Opravený zápis byl znovu řádně ověřen Bc. Lenkou Brázdovou, Ing. 
Petrem Mašou, Ing. Vladimírem Hlaváčem, Ing. Bronislavem Svobodou a JUDr. Ivo Remundou.  
Zápis  je tímto schválený.  
 
K bodu 
2/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
P. Mašová 
upozorňuje na nebezpečný přechod v dolní části náměstí. Byla svědkem situace, kdy auto téměř srazilo 
matku s dítětem. 
Ing. Vitula 
souhlasí.  Přechod je příliš blízko křižovatky, bezpečné řešení přechodu bude předloženo k projednání 
technické komisi.  
P. Fenz 
se znovu dotazuje k ceně vodného a stočného. Spotřeba vody klesá, ale její cena stoupá, fixní náklady se tak 
rozpočítávají na stále menší množství odběru, tento systém mu připadá nesmyslný. Navrhuje strop vodného 
a stočného na 80,- Kč/m3, zbytek by měla dotovat obec jako veřejnou službu. Znovu srovnává ceny Rajhradu 
a svazku VaK. Konstatuje, že se mění klima, jsou velká sucha a tepla, zeleň na zahradách usychá. Navrhuje 
obnovení vrtů na prameništi Židlochovic s využitím pro zřízení průmyslového vodovodu – užitkové vody na 
zalévání, kropení apod. Brzy bude potřeba celková rekonstrukce vodovodu v Židlochovicích, je tedy 
příležitost zadat do projektu i vytvoření sítě užitkového vodovodu.  
Ing. Vitula 
seznamuje přítomné s dnešním jednáním valné hromady VaK Židlochovicko, kterého se zúčastnil. 
Schvalovala se na ní cena vodného a stočného pro příští rok, cena se navyšovat nebude. Připojením na 
Vírský oblastní vodovod došlo již dříve ke skokovému navýšení ceny a byla dohoda, že cena se bude držet. 
Cena vodného bude činit 48,30 Kč a cena stočného 40,83 Kč. Dále vysvětluje rozdílnou cenu vody 
v Rajhradě a Židlochovicích. Rajhrad financoval vodovodní infrastrukturu investice z dotací Ministerstva 
zemědělství, které nemělo tak přísné podmínky jako svazek VaK, který infrastrukturu obnovoval pomocí 
strukturální fondů EU. Ty požadují, aby byl systém do budoucna soběstačný, tzn., že se musí průběžně tvořit 
finanční rezerva na jeho obnovu. Rajhrad s touto položkou nepočítá a v budoucnu tak může mít potíže při 
rekonstrukcích vodovodu.  Námět na průmyslovou vodu považuje za zajímavý. Domnívá se ale, že počáteční 
investice i údržba druhého řadu by byla neúměrně vysoká, musela by se spočítat ekonomická kalkulace. 
Řešením by byla úvaha nad lokálním zdrojem na konkrétním místě, využívaným dle potřeby.   
P. Helma 
doplňuje, že i zákon ukládá vytvoření plánu obnovy infrastruktury. Podle pravidel svazku je nutné  
spolufinancování příslušnou obcí. Dosud na to v rozpočtu prostředky nebyly a je na novém vedení, jak ušetřit 
na její  obnovu.   
P. Fenz 
se přesto domnívá, že zřízení svazku byla chyba. Sám byl v době zřízení jako radní města proti. Svazek je 
meziorganizací, která obci nic nepřináší. Domnívá se, že největší odběratelé vody ve svazku, to jsou 
Židlochovice a Hrušovany, jsou natolik dobře personálně vybaveni, aby byli schopni tyto dodavatelské služby 
kontrolovat. 
Ing. Vitula 
vidí výhodu svazku ve spolupráci jak na projektech, tak na kontrole vodárenské společnosti. Náklady svazku 
rozpočet obce významně nezatěžují.  
P. Fenz 
znovu navrhuje důslednější kontrolu svazku ze strany města, a to např. kontrolním výborem při projednávání 
závěrečného účtu. 
Ing. Vitula 
souhlasí. 
 
K bodu 
2/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/3 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
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Ing. Maša 
se dotazuje k plnění usnesení č. 31/11.1 – směna pozemků s firmou U Sedláčků s.r.o. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že pozemek je vázaný zástavou a jedná se o zrušení této zástavy. 
P. Helma 
upozorňuje, že při rozhodování je třeba sledovat i to, zda má pan Sedláček zaplaceny všechny pohledávky. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 26.11.2014. 
 
K bodu 
2/4 Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/4 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
se dotazuje k označení místostarostů číslovkou, co znamená a zda pro označení existuje opora v zákoně.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že se jedná pouze o zvyklost.  
JUDr. Remunda 
navrhuje přesnější formulaci třetího usnesení. Předkládá pozměňující návrh usnesení.  
 
Návrhy usnesení: 
 
2/4.1 ZM určuje: 
1. místostarostou Ing. Petra Chocholáče, 2. místostarostou Mgr. Tomáše Šenkyříka. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2/4.2 ZM určuje: 
že 2. místostarosta Mgr. Tomáš Šenkyřík zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nevykonává funkci.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2/4.3 ZM určuje: 
že 1. místostarosta Ing. Petra Chocholáč zastupuje starostu a 2. místostarostu Mgr. Tomáše Šenkyříka 
v době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy  nevykonávají funkci.  
 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Pozměňující návrh usnesení JUDr. Remundy: 
 
2/4.4 ZM určuje: 
že 1. místostarosta Ing. Petra Chocholáč zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a 
nepřítomnosti 2. místostarosty Mgr. Tomáše Šenkyříka nebo v době, kdy  nevykonávají funkci.  
 
Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
2/5 Zřízení výborů Zastupitelstva města Židlochovice a volba jejich členů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/5 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
MUDr. Wendsche 
předkládá doplňující návrh k obsazení Kontrolního výboru.  
 
Návrhy usnesení: 
 
2/5.1 ZM zřizuje: 
Finanční výbor a Kontrolní výbor. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2/5.2 ZM volí: 
Ing. Bronislava Svobodu předsedou Finančního výboru. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2/5.3 ZM volí: 
Jana Šotnara předsedou Kontrolního výboru. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2/5.4 ZM volí: 
Ing. Radmilu Kafkovou tajemníkem, Mgr. et Mgr. Martina Hladkého PhD., Ing. Zdeňku 
Dudákovou, Zbyňka Nečase, Ing. Tomáše Krábka, Růženu Strašákovou, Vlastimila Helmu, Ing. 
Ivo Janebu členy Finančního výboru. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2/5.5 ZM volí: 
Hanu Schönwälderovou tajemníkem, Ing. Pavla Grygara, Zdeňka Schaffera, Jana Tesaře, členy Kontrolního 
výboru. 
 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Doplňující návrh usnesení MUDr. Wendscheho: 
 
2/5.6 ZM volí: 
Hanu Schönwälderovou tajemníkem, Ing. Pavla Grygara, Zdeňka Schaffera, Jana Tesaře, 
Vlastimila Helmu  členy Kontrolního výboru. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
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 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/6 Návrh na určení výše odměn neuvolněným funkcionářům 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/6 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje k odměně zastupitelům v případě jejich neúčasti na jednání, i když mají tuto povinnosti 
stanovenou ze zákona.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že odměna není vázána na účast, je to jen morální závazek, účastnit by se měli. 
P. Helma 
navrhuje stanovení pravidla, že v případě neúčasti zastupitele na jednání bude jejich odměna poskytnuta na 
charitativní účely. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že tento návrh nelze dát příkazem, je to na každém ze zastupitelů.  
P. Fenz 
se pozastavuje nad touto odměnou, ani jedna strana neměla v programu, že jejich zastupitelé budou 
dostávat výplatu.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že historicky zastupitelé v Židlochovicích odměňováni nebyli, v rozpočtu je tato částka v obecné 
položce odměn, navíc tato částka není nijak zásadní. V programech stran nebyla spousta dalších drobných 
úkonů, jako např. odměny předsedům komisí apod., ne vše se do programů uvádí.  
P. Helma 
se dotazuje na 2. místostarostu Mgr. Šenkyříka, jestli se schvalovaná částka 17 tis. připočte k jeho 
stávajícímu platu a zda je o dorovnání k částce, kterou by dostával jako uvolněný místostarosta.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že ano, je to stejné jako v minulém volebním období.   
 
Návrh usnesení: 
 
2/6.1 ZM schvaluje: 
výplatu odměn neuvolněných funkcionářů, která bude stanovena od 1. 12. 2014 v této výši: 
 

1. 1. Neuvolněný místostarosta –    ve výši   8.000,- Kč 
2. 2. Neuvolněný místostarosta –    ve výši 17.000,- Kč 
3. Členové Rady města Židlochovice –    ve výši   1.900,- Kč 
4. Předseda finančního výboru –    ve výši   1.500,- Kč 
5. Předseda kontrolního výboru –    ve výši   1.500,- Kč 
6. Předsedové komisí –     ve výši      700,- Kč 
7. Členové Komise pro občanské záležitosti –  ve výši   1.000,- Kč 
8. Členové Zastupitelstva města Židlochovice –  ve výši      500,- Kč 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 2 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/7 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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2/7.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 15 rozpočtu r. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/8 Bezúplatný převod od SPÚ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/8.1 ZM schvaluje: 
bezúplatný převod pozemku p.č. 418/1o výměře 2 918 m2,  zapsaného na LV  10002  pro  k.ú. 
Židlochovice ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, na město Židlochovice.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/9 Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování a změnách ÚP Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
2/9.1 ZM ruší: 
určení pana Vlastimila Helmu jako určeného zastupitele  pro pořizování územního plánu 
Židlochovice  a změn č. VII  a VIII územního plánu města Židlochovice. 
 
2/9.2 ZM určuje: 
dle § 6 odst. 5 písmeno f) zákona č. 183/02006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) pana ing. Jana Vitulu, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního 
plánu Židlochovice a změn č. VII a VIII územního plánu města Židlochovice, a to při návrhu 
zadání či vyhodnocování výsledků jejich projednání tak, jak to ukládá stavební zákon. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/10 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 2/10 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Houdek 
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se pozastavuje na tím, že jako zástupci se opakují stále stejní tři lidé.  
Ing. Vitula 
vysvětluje postavení a náplň jednotlivých svazků. Zvolený zástupce se účastní jednání valných hromad, 
předsednictva.  Změně se nebrání, jen je třeba brát v úvahu, že jednání zaberou určitý čas.     
P. Helma 
konstatuje, že ani jedno členství není honorováno, kromě členství v předsednictvu svazku VaK, kde ale 
zástupce Židlochovic doposud nebyl. 
 
Návrh usnesení: 
 
2/10.1 ZM schvaluje: 
zástupce města do subjektů, kde je město členem: 
Region Židlochovicko – Ing. Jan Vitula 
Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Mgr. Tomáš Šenkyřík 
Region Cezava – Mgr. Tomáš Šenkyřík 
VAK Židlochovicko – Ing. Jan Vitula 
Česká asociace pečovatelské služby – Bc. Lenka Brázdová 
Sdružení obcí a měst jižní Moravy – Mgr. Tomáš Šenkyřík 
Svaz měst a obcí České republiky – Mgr. Tomáš Šenkyřík 
KTS Ekologie, s.r.o. – Ing. Jan Vitula 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
2/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
Ing. Maša 
se dotazuje, v jakém stádiu je převzetí komunikace na ul. Svratecké a Sportovní. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že návrh na převzetí komunikace bude projednáván na pátečním jednání rady města. V návrhu  je 
odkoupení za symbolickou částku a konečné rozhodnutí bude postoupeno ke schválení zastupitelstvu města. 
Ing. Maša 
se dále dotazuje k možnému zveřejnění seznamu členů komisí a výborů na stránkách města. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že seznamy budou zveřejněny.  
P. Fenz 
se dotazuje na pozemek na Výhonu sousedící s plotem koroptvárny. Je na něm neudržovaná polní cesta, 
která přesahuje až na jeho pozemek. Na jeho dotaz Pozemkovému fondu mu bylo sděleno, že město 
Židlochovice nemá k pozemku žádný smluvní vztah. Sám nabídl fondu jeho pronájem, ale odmítli ho. Byl by 
rád, kdyby město udělalo v této věci pořádek, aby užívání nezasahovalo do jeho soukromého pozemku.  
Ing. Vitula 
souhlasí.  
P. Fenz 
se dále dotazuje, zda byl bývalý starosta zaměstnancem obce a zda mu tak náleží odstupné.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že zaměstnancem nebyl, ale odstupné mu ze zákona náleží a bude mu vyplaceno.  
P. Helma 
se dotazuje k hlášení městského rozhlasu, dotazuje se, kdy bude zprovozněno hlášení prostřednictvím 
kabelové televize.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že výpadek souvisí s nově instalovaným systémem, řeší se technické záležitosti ke zprovoznění.   
P. Helma 
je obeznámen se systémem fungování infokanálu, domnívá se, že stačí do zařízení přivést zvukový signál. 
Dále poukazuje na slabý signál internetu přes mobilní síť v Židlochovicích.  Apeluje na vedení města 
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k podniknutí kroků k operátorům pro úpravu vysílačů pro rychlejší internet ve městě. Dále upozorňuje na 
ucpané kanály na mostě a tím tvořící se laguny. 
Ing. Vitula 
je s problémem seznámen, nejsou to jen ucpané kanály, ale i vyjeté koleje na mostě, které zabraňují odtoku 
vody.  Projedná se SUS opravu a zadá kontrolu kanálů. 
 
K bodu 
2/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 29 diskusních příspěvků 
 
Ing. Vitula 
seznamuje zastupitele s návštěvou prezidenta republiky dne 2.12.2014 a zve přítomné zastupitele na setkání 
ve 12.30 v obřadní síni.  
P. Klvaň 
se dotazuje, kde se prezident setká s občany.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že program je zatím znám jen velice orientačně, setkání by se mělo uskutečnit na  náměstí nebo 
za deště v Sokolovně. 
P. Fenz 
se dotazuje, zda má obec názor vůči prezidentovi? Sám s jeho zahraniční politikou ostře nesouhlasí a stejný 
postoj by měli mít všichni občané, měli by zaujmout stanovisko a prezident by měl toto stanovisko slyšet. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že v první reakci zvažoval odmítnutí návštěvy. Prezident je však funkce, a i když s ním také 
nesouhlasí, je starostou města zastupující všechny občany, tedy i ty, kteří takový odmítavý názor nemají.  
Sám má svůj osobní způsob vyjádření individuálního nesouhlasu. Občané mají příležitost na setkání  přijít a 
svůj postoj vyjádřit.  
Ing. Vitula se dále dotazuje pana Helmy na končící nájemní smlouvu soc. odboru. Pokračování smlouvy není 
doposud ze strany Karlovy pekárny podepsáno a slyšel, že vůle, na prodloužení smlouvy, není.  
P. Helma 
odpovídá, že návrh smlouvy byl Karlově pekárně dávno zaslán. Osobně s panem Krausem o této věci mluvil, 
pan Kraus chce jednat s novým vedením města. Razantní odmítnutí tam není.  
P. Helma žádá o zasílání zápisů z komisí všem zastupitelům elektronicky. Dále se vyjadřuje k rozpočtu města, 
navrhuje, aby se v něm počítalo s částkou na vykoupení pozemku pana Cikla – sousedící s ulicí Havlíčkovou.  
Město tím bude moci ovlivňovat výstavbu v této lokalitě.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že rezerva v rozpočtu bude. S panem Ciklem se bude o věci jednat, na příštím zasedání budou 
zastupitelé informováni.   
P. Helma 
se vyjadřuje k prvnímu zápisu z jednání rady města. Co se týče strategického plánu, vysvětluje jeho výhody 
a domnívá se, že je ideální čas na přípravu rozpočtu s ohledem na zmiňovaný strategický plán města.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že v úterý proběhlo pracovní jednání rady města, kde byla shoda na prioritách a již brzy bude rada 
schopna říct, jaké investice s ohledem na dotace, by mohly být realizovány.  
P. Helma 
namítá, že strategický plán nemá kopírovat volební období, ale naopak má být nadčasový a vést zastupitele 
k dodržování určité kontinuity. Proto byl zpracován ve spolupráci s občany.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že první reakce radních na plán byla lehce kritická. Ing. Richterové doporučili konzultaci s p. 
Pirožkem, který je v této věci odborníkem. Zjednodušeně je tento plán směs přání a námětů, je příliš široký a 
radní mají spíše představu o reálnějších vizích.  
P. Helma 
zastává jiný názor. Dříve v rozpočtu nezbývaly prostředky na větší investice a řešily se jen nezbytné věci. 
Teď, když je v rozpočtu více prostředků, by se mělo podle plánu postupovat. 
Dále se dotazuje k situaci s provozovatelem koupaliště Oáza, zda bude v létě koupaliště otevřeno.  
Ing. Vitula 
konstatuje, že situace je extrémně kritická. V současnosti se město soustředí na to, aby se domohlo vydání 
zpět svého majetku. Sehnat nového provozovatele je složité, v lednu by měl soud rozhodnout o žalobě na 
vyklizení. Podle  výsledku se bude město rozhodovat o tom, jak v této věci pokračovat.  
Bc. Brázdová 
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doplňuje, že pokud budeme chtít koupaliště zachovat, bude nutná velká investice od města. 
Ing. Vitula 
popisuje danou lokalitu v souvislosti s územním plánem, obchvatem a přelivovou hranou při povodni. 
P. Helma 
apeluje na razantnější způsob řešení městem, i za cenu rizika žaloby ze strany nájemce. 
Ing. Vitula 
se domnívá, že s vyčkáním rozhodnutím do ledna se v souvislosti s termínem nic zásadního nezmění.  
P. Helma 
se dále dotazuje, zda trvá záměr města na zbudování parkoviště s chodníkem před bytovým domem 
bývalého ČSAD na sídlišti.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že ano.  
P. Helma 
se dotazuje, kdo  povede kroniku města za rok 2014. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že se bude jednat s panem Vyhlídalem.  
P. Helma 
se dotazuje k obsazení mediální komise města. Strany byly vyzvány k nominaci členů, ale rada nevybrala ani 
jednoho ze zástupců ODS, a to ani pana Helmu, ani pana Vyhlídala, ptá se na důvod. Členové byli dříve 
přijímáni pro jejich zájem pracovat pro město a neexistovala žádná jejich selekce.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že do této komise nebyli na doporučení kraje zařazeni žádní zastupitelé, a to byl i důvod, proč 
neschválila pana Helmu. U pana Vyhlídala se předpokládá i jiná možná  spolupráce, rada o tom ještě bude 
jednat. 
P. Fenz 
navrhuje vyčlenění jedné strany zpravodaje pro opoziční názory.  
Ing. Vitula 
děkuje za jeho názor. 
P. Helma 
se dotazuje Ing. Chocholáče, proč není v žádné z komisí. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že komise jsou odborně zaměřené a radní mají na jednání komisí přístup, není tedy nutné, aby 
byli uvedeni jako členové komisí. 
Ing. Chocholáč 
souhlasí, je připraven komise navštěvovat, pokud to uzná za vhodné. 
P. Helma 
zve přítomné na pietu, kterou plánuje ODS uspořádat dne  17.12.  u pomníku V. Havla. 
 
K bodu 
2/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:31 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
 
 Vlastimil Helma  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 5.12.2014 
 


