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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 21. ledna 2015 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: Ing. Vladimír Hlaváč  
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:02 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: 
 
4/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Vlastimila Helmu. 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 zdržel 
  
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 plnění usnesení 
4/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
4/5 Návrh na kumulaci odměn neuvolněných zastupitelů 
4/6 Koupě pozemků na ul. kpt. Rubena 
4/7 Koupě pozemku u Xavergenu 
4/8 Regenerace panelového sídliště - ŽIDLOCHOVICE, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA – IV. ETAPA“ 
4/9 Prodej části parcely v ulici Malinovského 
4/10 Odkoupení komunikace, dešťové kanalizace, VO a pozemků  na ulici Sportovní a Svratecká 
4/11 Kontrolní výbor 
4/12 Rozprava občanů 
4/13 Rozprava zastupitelů 
4/14 Závěr 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 zdržel 
  
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 3. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Bc. Lenkou Brázdovou, byl vyložen 
k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je schválený. Připomínky a dotazy z minulého 
zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 
K bodu 
4/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 21 diskusních příspěvků 
 
P. Mašová 
se vyjadřuje k občasníku, který vydává a distribuuje sdružení Za zámecké Židlochovice.  Nelíbí se jí, že 
články v něm obsažené se týkají pouze okolí bývalého cukrovaru a o druhé straně řeky nebo o okolí 
rozhledny v něm není ani zmínka. Také se dotazuje ke zřízení veřejného WC a na svou minulou připomínku 
k nebezpečnému přechodu ve spodní části náměstí. Dále navrhuje doplnění odpadkových košů na cestě 
k rozhledně od ulice Legionářská. V létě bývá kolem cesty poházena spousta odpadků.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že občasník nevydává město, ale samo sdružení. Město tedy nemá na skladbu článků žádný vliv. 
Dále uvádí, že na páteční radě města bude přítomen zástupce firmy Outulný. Tato firma se již dříve zavázala, 
že veřejné WC ve svém objektu zbuduje. V pátek se bude jednat nejenom o jeho zřízení, ale i o stavu 
objektu naproti orlovny. Také konstatuje, že zřízení veřejného WC městem by bylo nákladné, stejně jako 
jeho provozování. Ke křižovatce uvádí, že v minulém týdnu jednal s hejtmanem o finanční spoluúčasti 
Jihomoravského kraje na pořízení semaforů. Pan Hašek přislíbil příspěvek kraje na semafory ve výši asi 50% 
nákladů. 
Ing. Dratva 
se vyjadřuje k pořízení odpadkových košů. Není příznivcem toho, umisťovat koše po celém Výhoně.  
MVDr. Forejtek 
souhlasí s Ing. Dratvou. Obává se, že by se koše staly místem pro odhazování všeho.  
P. Mašová 
tedy navrhuje častější úklid cesty.  
Ing. Dratva 
odpovídá, že uklízí 1x týdně. 
Ing. Br. Svoboda 
konstatuje, že se myslivci opět zapojí do jarní akce „Ukliďme svět“, v rámci které budou sbírat odpadky na 
Výhoně.  
P. Helma 
uvádí, že cena za zbudování veřejného WC byla rozpočtována asi na 700 tis. Kč, v rámci projektu 
bezbariérových tras ve městě. Domnívá se, že by město mohlo za tuto cenu veřejné WC zbudovat.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že částka je vysoká. O tom, zda město dostane na bezbariérové trasy dotaci, není ještě 
rozhodnuto.   
PhDr. Rubáš 
se vyjadřuje k občasníku Za zámecké Židlochovice. Vysvětluje důvod vzniku sdružení a jeho fungování. 
Konstatuje, že postupně rozšiřují svůj záběr a vítají každý podnět občana.  
P. Helma 
se domnívá, že rozšíření záběru je na místě. Ing. Hlaváč je nyní ve vedení města a i z tohoto důvodu by bylo 
vhodné, aby se sdružení neorientovalo jednostranně.  
P. Fenz 
se dotazuje k dotacím na školní obědy pro děti, jejichž rodiče nemají finanční prostředky. Dále se dotazuje 
na fungování a nájem školní jídelny.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že škola dotace na obědy vybraných dětí pobírá, přesné informace však nemá. Ke školní jídelně 
uvádí, že její provozovatel má v tomto směru značně regulované podnikání. Ze školních obědů nesmí 
vytvářet zisk, ten může mít jen z obědů, které vaří pro dospělé.  
PhDr. Rubáš 
se domnívá, že se kolem dotovaných obědů vytváří jen mediální bublina. Rodiče dětí často prostředky na 
obědy dětí mají, jen je často použijí jinde, mají jiné priority.  
Ing. Kafková 
doplňuje, že nájemné školní jídelny činí 120 tis. ročně. Jídelna nesmí vykazovat žádný zisk, je to 
kontrolováno.  
P. Puklová 
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se dotazuje k programu zastupitelstva, a to na prodej parcely v ulici Malinovského. Bylo by vhodné uvádět 
přímo do programu čísla parcel, aby bylo možné pozemky identifikovat.  
Ing. Vitula 
souhlasí a uvádí, že každý občan má právo se na body programu informovat.  
P. Puklová 
se dále dotazuje na koncepci města v ulici Malinovského, proč se městský pozemek prodává do soukromých 
rukou. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že snaha je zcelovat vlastnictví pozemků, aby vlastníci měli na své pozemky přístup.   
P. Puklová 
se dále dotazuje, jestli budou na ulici vybudovány chodníky a proč se parcely prodávají v různých cenových 
relacích.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že o chodnících se neuvažuje. Vysvětluje důvody cenového rozpětí.  
 
K bodu 
4/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 21.1.2015. 
 
K bodu 
4/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
se dotazuje, jak se vyvíjí ochranné pásmo zámku. 
Ing. Vitula 
popisuje jednání na Národním památkovém ústavu, kterého se zúčastnila i arch. Jenčková, která návrh 
ochranného pásma zpracovává. NPÚ nesouhlasí se zpracováním s odkazem na stavební zákon, ale požaduje 
zpracování s odkazem na zákon o památkové péči. Na NPÚ je pověřený nový pracovník, který bude s arch. 
Jenčkovou spolupracovat. Po přepracování návrhu bude svoláno další jednání. 
P. Helma 
se dotazuje, zda je v návrhu počítáno s výstavbou před zámeckou zdí.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že ne. 
P. Houdek 
se dotazuje, proč byl na jednání rady přítomen pan Dobeš.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že byl přizván jako stavební odborník. Rada města s ním konzultovala demolici prostor před 
zámeckou zdí a rozpočet kanalizace v Masarykově ulici.  
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
4/5 Návrh na kumulaci odměn neuvolněných zastupitelů 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/5 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
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P. Helma 
konstatuje, že je pro něj zásadní, že se nekumuluje odměna radního a zastupitele.  
P. Fenz 
se dotazuje, z čeho se vyvozuje odpovědnost zastupitele. Domnívá se, že pokud by svoji práci vykonávali 
zastupitelé bez odměny, nebyli by za svá rozhodnutí trestně zodpovědní. V případě placené funkce 
odpovědni jsou.   
Ing. Vitula 
odpovídá, že zastupitele jsou za svá rozhodnutí zodpovědní v každém případě. Zastupitelé můžou být 
žalováni a již dnes existují precedenty stíhání zastupitelů za jejich chybná rozhodnutí.  
JUDr. Remunda 
doplňuje, že pro stíhání za trestný čin musí být prokázán úmysl jeho spáchání. 
 
Návrh usnesení: 
 
4/5.1 ZM schvaluje: 
poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, u kterých dochází ke 
kumulaci vykonávaných funkcí, až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce s účinností k   
1. 1. 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/6 Koupě pozemků na ul. kpt. Rubena 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/6.1 ZM rozhodlo: 
koupit pozemky p. č. PK 4691/33 o výměře  10 m2, který je zasán na LV č. 716 pro k.ú. 
Židlochovice od vlastníků xxxxxxxxx každý vlastní ½ pozemku, a pozemek p. č. PK 4961/21 o 
výměře 13 m2,  zapsaný na LV č. 810 pro k.ú. Židlochovice, které jsou ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxx za kupní cenu  340,- Kč/m2. 
Jedná se o pozemky pod místní komunikací kpt. Rubena. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/7 Koupě pozemku u Xavergenu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/7.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit pozemek p. č. 2727/9 o výměře 624 m2, zapsaný na LV  1853  pro  k. ú. Židlochovice,  
za 85,- Kč za 1 m2  od vlastníka parcely  společnosti XAVERgen, a.s., se sídlem Říčany u Prahy, 
Žižkova 286/12, PSČ 251 01, IČ: 274 60 363.  
Jedná se o část meze pod komunikací Komenského pod hřbitovem. 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 4 5

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/8 Regenerace panelového sídliště - ŽIDLOCHOVICE, SÍDLIŠTĚ DRUŽBA – IV. ETAPA“ 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrhy usnesení: 
 
4/8.1 ZM schvaluje: 
„Projekt regenerace sídliště Družba“ dle předloženého konceptu.  
 
4/8.2 ZM rozhodlo: 
pro realizaci IV. etapy z rozpočtu města pro rok 2015 uvolnit částku ve výši 33% z celkové výše 
nákladů na realizaci IV. etapy. 
 
Hlasování o návrzích usnesení: 14 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
4/9 Prodej části parcely v ulici Malinovského 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/9.1 ZM rozhodlo: 
odprodat část pozemku p. č. KN 117/95 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Židlochovice do společného 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra pozemku 
bude určena oddělovacím geometrickým plánem.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/10 Odkoupení komunikace, dešťové kanalizace, VO a pozemků na ulici Sportovní a 

Svratecká 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 4/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
4/10.1 ZM rozhodlo: 
koupit od firmy FP real s.r.o. se sídlem  Šlapanice, Čechova 305/1, PSČ 664 51, IČO 269 39 134: 

1. pozemky  p. č. 548/56 o výměře  3713 m2 a 548/70 o výměře 22 m2 zapsané na listu 
vlastnictví  č. 2159 pro obec a k.ú. Židlochovice 
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2.  
- stavbu „Židlochovice, lokalita rodinných domů U Avionu – komunikace“ stavební objekt 41 
Zpevněné plochy – komunikace a chodníky na pozemcích 560/1, 548/56, 548/69, 548/70 a 
554 v k. ú. Židlochovice dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č. j. OD/17322/2011-3 
SO ze dne 9. 1. 2012, vydaném MěÚ Židlochovice 
- stavbu „Židlochovice, lokalita RD u Avionu“ stavební objekt 50 Kanalizace dešťová na 
pozemcích p. č. 548/56, 548/64, 548/12, 554 a 552/1 v k. ú. Židlochovice dle kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby č. j. OZP/7325/2008 ze dne 3. 7. 2008 vydaném MěÚ 
Židlochovice 
-  stavbu „Židlochovice, sídliště U Avionu, rozvody veřejného osvětlení "  na pozemcích p. č. 
548/56, 548/69, 548/70, 554 v k. ú. Židlochovice dle kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby č. j. OUPSU/14443/2012 ze dne 20. 12. 2012 vydaném MěÚ Židlochovice 

 
vše za dohodnutou cenu 10 000,- Kč. Veškeré náklady na převod staveb a pozemků ponese 
město Židlochovice.   
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 proti  
 0 zdrželo 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
4/11 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 4/11 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
seznamuje přítomné s kontrolou příspěvkových organizací města, ZŠ a MŠ. Kontrolní výbor neshledal žádné 
závady a nebylo navrženo žádné opatření.   
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva města. 
 
K bodu 
4/12 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 19 diskusních příspěvků 
 
P. Fenz 
se vrací k otázce vodného a stočného. Ve zprávách slyšel vyjádření Vodárenské a.s., že v případě přímé 
smlouvy s touto společností jsou ceny nižší, než když vodovod provozuje svazek obcí. Ptá se na rozpočet 
svazku a vyjadřuje názor, že kdyby administrativní záležitosti svazku vykonávala samospráva obce, byly by 
náklady nižší.  
Ing. Vitula 
s názorem nesouhlasí. Administrativa svazku cenu vodného a stočného neovlivňuje, významný vliv na cenu 
mají investice do infrastruktury. Její správu městem si nedovede představit.  
Ing. B. Svoboda 
se dotazuje na vlastnictví infrastruktury.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že v Židlochovicích jsou rozvody ve vlastnictví svazku, přípojky jsou majitelů nemovitostí.  
P. Mašová 
upozorňuje na chybějící víko kontejneru na plast na sídlišti. 
Ing. Vitula 
nechá situaci prověřit.  
P. Soukalová 
se dotazuje, jak pokračují jednání s Českou poštou a na křižovatku ve spodní části náměstí.  
Ing. Vitula 
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opakuje příslib hejtmana na finanční spoluúčast kraje na pořízení semaforů. K České poště uvádí, že byl na 
vedení pobočkové sítě pošty zaslán dopis a je naplánováno jednání.  
P. Houdek 
se dotazuje, zda je na Strejcově sboru za restaurací pana Sedláčka plánováno vydláždění chodníku.   
Ing. Vitula 
přesné informace nemá, situaci zjistí do příště. 
P. Helma 
uvádí, že v dlouhodobém horizontu zde bylo plánováno propojení Strejcova sboru se silnicí, součástí by měl 
být i chodník. 
PhDr. Rubáš 
seznamuje přítomné s negativními ohlasy rodičů na školní jídelnu. Ohlasy řešila i školská komise. Rodičům 
nevyhovuje skladba jídla a dotazují se k podmínkám smlouvy, zda bude prodlužována. Uvádí příklad školní 
jídelny ve Vranovicích, která vaří dle jeho názoru lépe. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že vybrat dobrého provozovatele školní jídelny je náročné. Z jejího provozování nesmí vykazovat 
žádný zisk a možný parametr výběru – výše nájemného by nevypovídal nic o kvalitě jídel. Navrhuje spíše 
jednání se současným provozovatelem.  
P. Houdek 
se provozovatele zastává. Sám pracuje v podobném oboru a školní jídelnu by provozovat nechtěl. Hygienické 
podmínky jsou náročnější než v jakémkoliv jiném restauračním zařízení.  
Bc. Brázdová 
se připojuje a uvádí, že v minulosti se školní jídelna snažila vyjít rodičům vstříc, ale nově zařazená jídla děti 
nejedly a vracely je. V současnosti školní jídelna spolupracuje s rodiči dětí s dietami, které jim je schopna 
zajistit.  
MUDr. Wendsche 
se dotazuje na provoz kvízomatů a hracích automatů v Národním domě.  
Ing. Vitula 
vysvětluje postup Ministerstva financí v této věci. Město nechá prověřit na MF stav povolení.  
Mgr. Kejřová 
doplňuje informací, že město podalo v říjnu na provozovatele Národního domu trestní oznámení za 
provozování kvízomatů.  
P. Helma 
navrhuje interpelovat na Policii ČR.  
 
K bodu 
4/13 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 31 diskusních příspěvků 
 
P. Houdek 
se dotazuje k pořízení veřejného WC. Uvádí příklad Benátek v Itálii, kdy mají provozovatelé úlevy od města 
za možnost použití jejich zařízení návštěvníky města.  
Ing. Vitula 
se domnívá, že provozovatelé návštěvníky nevyhání. Problémem je spíše otevírací doba.  
P. Mašová 
navrhuje umístění informační tabule o WC na informačním centrum. Návštěvníci o něm nevědí.  
MUDr. Wendsche 
konstatuje, že umístění veřejného WC je řešeno v rámci projektu bezbariérových tras ve městě.  
Ing. Vitula 
souhlasí, avšak není jisté, zda dotaci město dostane.  
JUDr. Remunda 
předkládá k projednání radě města stav Velkého a Malého Hájku. Komentuje neutěšený stav – popadané 
suché větve, rozježděné polní cesty.  
Ing. Vitula 
děkuje a konstatuje, že Velký Hájek patří Lesům ČR.  
Ing. Dratva 
doplňuje, že o polomech ví a Lesní závod upozornil. Slíbil sjednání nápravy.  
P. Helma 
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se vyjadřuje k současné podobě zpravodaje. Domnívá se, že zpravodaj by měl sloužit jako zdroj informací 
pro kroniku města a z tohoto důvodu v jeho posledním čísle postrádal nezaujatý a nezávislý popis návštěvy 
prezidenta. Dále našel ve zpravodaji dva podobné články o stejné věci. To by se nemělo stávat.  
JUDr. Remunda 
se připojuje, zpravodaj má být informačním zdrojem pro historiky a návštěva pana prezidenta by zde měla 
být popsána nezaujatě. 
Ing. Vitula 
děkuje za připomínku. V kronice bude návštěva zaznamenána přesněji. 
MUDr. Wendsche 
se vyjadřuje k emailové komunikaci pana Vavříka a sl. Golové. V jejím závěru napsala sl. Golová panu 
Vavříkovi, že pod článkem neuvede logo vlastivědného klubu. Dotazuje se, zda o tomto neuvedení rozhodla 
sl. Golová nebo komise. Žádá vysvětlení.  
Ing. Vitula 
komentuje situaci. Jednalo se o zařazení textu dodaného panem Vavříkem, avšak nejednalo se o jeho 
autorský text.  Z tohoto důvodu (po konzultaci v rámci úřadu) napsala sl. Golová panu Vavříkovi odpověď, že 
spojení cizího díla s logem vlastivědného klubu je problém. V článku by měl být pan Vavřík uveden jako 
přispívatel. 
P. Helma 
se domnívá, že když je pan Vavřík členem vlastivědného klubu je jedno, zda bude pod článkem uveden pan 
Vavřík jako osoba nebo logo vlastivědného klubu, kterého je členem. 
Mgr. Kejřová 
konstatuje, že článek zveřejněn nakonec nebude, protože pan Vavřík to odmítl.  
P. Helma 
se dotazuje, kdo nominoval členy mediální komise.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že osloveny byly všechny politické strany. Některé nominace však nebyly radou schváleny. Strany 
mají možnosti nominovat členy jiné.  
P. Fenz 
se domnívá, že opozice měla trvat na tom, aby jim byl ve zpravodaji vyhrazen určitý prostor.  
JUDr. Remunda 
se dotazuje, které návrhy rada neakceptovala.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že se jednalo o pana Helmu a pana Vyhlídala. Vysvětluje důvody. Pan Helma prosazoval již dříve 
jinou koncepci zpravodaje a pan Vyhlídal nezapadal do nového týmu.  
JUDr. Remunda 
zpochybňuje tuto cenzuru. Konstatuje, že komise může člena přehlasovat.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že mediální komise má fungovat jednotně, jako tým. Dále uvádí, že v minulosti bylo panem 
Helmou odmítnuto uvedení jména „Vitula“ v některých článcích, a to byl jeden z důvodů, proč pan Helma 
nebyl schválen jako člen mediální komise.   
P. Helma 
žádá o konkrétní uvedení odmítnutí. 
Mgr. Šenkyřík 
uvádí, že se jednalo o článek na téma přírodní zahrady. V článku byl zmíněn pan Vitula jako jeden z těch, 
který se o schválení projektu zasadil, ale pan Helma jeho uvedení v článku odmítl. Pan Helma řekl, že by si 
jméno pana Vituly představoval, jen když bude zmíněno i jméno paní Kratochvílové. Jednalo se o telefonický 
hovor mezi panem Helmou a Šenkyříkem. 
P. Helma 
žádá o zařazování článků opozičních zastupitelů.  
Ing. Vitula 
vyzývá pana Helmu k sepsání racionálních článků, které nebudou zajisté odmítnuty.  
Mgr. Šenkyřík 
konstatuje, že zřízení dřívější redakční rady zpravodaje vzniklo na základě jeho návrhu. V minulosti vznikal 
zpravodaj jen v uskupení několika lidí bez jasných pravidel. Dále uvádí, že neschválení některých návrhů 
členů koresponduje i s doporučením kraje, že by v komisi neměl být nikdo z vedení města. Mediální komise 
připravuje i novou grafickou podobu zpravodaje, jako např. barevný obal nebo přidání některých rubrik. 
Ing. Vitula 
doplňuje, že z důvodu doporučení kraje nebyl do komise nominován ani pan Hlaváč, který měl původně o 
členství zájem. 
 
P. Puklová 
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vítá novou grafiku, ale obává se, aby ve zpravodaji neubylo historických článků.  
P. Soukalová 
se dotazuje, na jak dlouhou dobu je komise jmenována a jestli může jako občan podobu zpravodaje ovlivnit.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že všechny komise jsou ustanoveny na volební období, tedy 4 roky. Každý občan má pak právo 
kontaktovat mediální komisi se svými připomínkami nebo návrhy.  
 
K bodu 
4/14 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:05 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 Vlastimil Helma  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 29.1.2015 
 
 


