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Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 6. září 2011 v 19.00 hodin 
ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu bylo v 19:05 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Mgr. Petr Francán, MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Ing. Ivo Janeba se dostavil v 19:45 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 19:05 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: 
 
7/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Janu Královou a PhDr. Jitku Sýkorovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 2 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
7/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 7 
 
7/1 Zahájení 
7/2 Rozprava občanů 
7/3 Zpráva o plnění usnesení 
7/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
7/5 Prodej pozemků pod bytovými domy v k. ú. Židlochovice 
7/6  Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice 
7/7 Oprava komunikace v části ul. Masarykova   
7/8 Rozprava občanů 
7/9 Rozprava zastupitelů 
7/10 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že mimořádné jednání ZM 6b, které bylo svoláno na 24. srpna 2011 bylo 
neusnášeníschopné, dostavilo se pouze 6 členů ZM, zápis (záznam) z tohoto jednání byl uveřejněn obvyklým 
způsobem, tj. vyvěšen na úřední desce a na stránkách města.  
K zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva města 6a dne 27. července 2011 ověřeného Mgr. Petrem 
Francánem a Růženou Strašákovou byla panem Janem Šotnarem podána námitka. Zápis tedy nelze  
považovat za schválený. Schválení tohoto zápisu bude nyní projednáno zastupitelstvem.  
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Mgr. Petr Francán, jeden z ověřovatelů tohoto zápisu, je z dnešního zasedání řádně omluven, k dispozici je 
jeho písemné vyjádření k dané věci. V pátek 2.9.2011 byla svolána schůzka pana Šotnara a obou 
ověřovatelů za účasti starosty, místostarosty a zapisovatelky – p. Motlíčkové. Shoda nalezena nebyla.  
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
vysvětluje důvod podání námitky. Jako člen kontrolního výboru má dbát na to, aby v zápise bylo vše 
v pořádku a v souladu s jednacím řádem. V zápise však nenalezl poznámku paní Šenkyříkové, a když se 
dotazoval na důvod, nebylo  mu podáno řádné vysvětlení. Proto se rozhodl pro podání této námitky. 
Vysvětlení pana Francána neodpovídá důvodu námitky. Toto obvinění, které paní Šenkyříková vznesla, je 
závažné a pokud se zakládá na pravdě, mělo by ho vedení města řešit. Pokud to pravda není, měla by se za 
ně paní Šenkyříková omluvit. Dále uvádí, že pokud mají zastupitelé pocit, že si jako člen kontrolního výboru 
neplní řádně své povinnosti mohou ho odvolat.  
Mgr. Šenkyřík 
Komu by se měla p. Šenkyříková omluvit? 
P. Šotnar 
Panu Suchánkovi, o kterém tvrdila, že je podjatý. 
Mgr. Šenkyřík 
Její otázka, ale směřovala na třetí osobu, vůbec ne na pana Suchánka. S panem Suchánkem již hovořila, 
míněno na něj to nebylo a i pan Suchánek to cítí stejně. Větu si vykládáme každý trochu jinak, je velmi těžké 
určovat přesné výpovědi. Dále uvádí, že odpověď pana tajemníka byla podle něj úplně jiná. 
Ing. Vitula 
Cituje z odpovědi pana Francána a uvádí odstavce z jednacího řádu: 
 

Článek 8 

Dotazy členů zastupitelstva 

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty pro starostu, místostarostu, 
radu, výbory, tajemníka úřadu a požadovat od nich vysvětlení. Dotázaný je oprávněn vyzvat k odpovědi 
přítomného zaměstnance úřadu. 

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje 
prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně nejpozději do 30 dnů. Pokud tazatel vyjádří 
v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo. 

3. Dotazy uplatněné na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise.  
4. Připomínky občanů, které alespoň jeden člen zastupitelstva vezme za své, budou dále řešeny ve smyslu 

odst. 1. 
 
Z toho vyplývá, že se zaznamenávají dotazy členů zastupitelstva. Všechny připomínky občanů vznesené na 
zastupitelstvu ani zaznamenat nelze.  
P. Helma 
Podle jednacího řádu skutečně není nutné všechny příspěvky zaznamenávat, námitka je však podle všech 
regulí a navrhuji o ní hlasovat. 
 
Návrh usnesení: 
 
7/0.3 ZM schvaluje: 
námitku pana Jana Šotnara a doplňuje zápis č. 6a ze dne 27. července 2011 v bodu 6a/10 – 
Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice v části diskuse o tento text: 
P. Šenkyříková 
Kdo zaručí, že vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu Ing. Karel Suchánek 
nebude podjatý při řešení této kauzy? 
Mgr. Cvrk 
se ohrazuje a konstatuje, že tuto důvěru bychom neměli zpochybňovat tak, jako 
nezpochybňujeme důvěru k našim zastupitelům nebo k naší vládě. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 4 pro 
 8 zdrželo 
 0 proti 
Navrhované usnesení nebylo schváleno. 
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Zápis je platný ve svém znění. 
 
K bodu 
7/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
7/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 7/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV prováděl kontrolu plnění a je plněno tak, jak je uvedeno ve zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 06.09.2011. 
 
K bodu 
7/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
7/5 Prodej pozemků pod bytovými domy v k. ú. Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 7/5 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
P. Bravenec 
se dotazuje, zda schvalovaná cena je i cenou za pozemky pod kotelnami? Dále se dotazuje, zda tuto cenu 
bude vždy platit celé patro bytovky nebo se jedná o cenu pozemku pod domem. 
P. Helma 
odpovídá, cena je i cenou za pozemky pod kotelnami, schvalovaná cena je za m2 pozemku, tedy celková 
cena. 
P. Bravenec 
namítá, že takto mu to sdělil pan Dobyšek, odpovědný pracovník, na kterého se měli všichni obracet. Na 
úřední desce pak bylo zveřejněno co se má do žádosti uvádět, tato informace už na úřední desce není.  
P. Helma 
V záměru je jasně řečeno, že cena je za m2. Pan Dobyšek zde není, aby to mohl vysvětlit, patrně však došlo 
k nedorozumění. Bylo svoláno jednání důvěrníků bytových domů, kde jim bylo vše podrobně popsáno, byl 
jim přislíben vzor smlouvy pro prodej. Do záměru prodeje se vše podrobně neuvádí, občanovi, pokud si neví 
rady, úřad s žádostí pomůže. 
P. Bravenec 
se dotazuje, zda musí žádosti podávat každý sám za sebe nebo ji lze podat společně za společenství 
vlastníků.  
P. Helma 
odpovídá, že lze obojím způsobem. Tyto informace měl jednotlivým vlastníkům předat domovní důvěrník. 
P. Bravenec 
dále konstatuje, že město mohlo formulář zveřejnit ve zpravodaji, nebylo to zveřejněno nikde, ani ve 
zpravodaji, ani v kabelové televizi.  
P. Doležalová 
se dotazuje, co bude následovat pokud k odkoupení pozemků nedojde. Jak by město postupovalo ve 
stanovení ceny za nájemné.  
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P. Helma 
odpovídá, rozhodování orgánů města bude ovlivněno tím, kolik občanů se k odkupu vůbec přihlásí. Ústní 
dohoda byla, že bychom účtovali cca 1/10 prodejní ceny, zastupitelstvo se tak ale zatím nerozhodlo.  
 
Návrh usnesení: 
 
7/5.1 ZM rozhodlo: 
vyhlásit záměr prodeje pozemků pod domy vlastníků  jednotek dle jejich podílu na společných 
částech domu za cenu 300,- Kč/m2. 
Záměr bude vyhlášen pro pozemky pod domy: 
na sídl. Družba č. p.  653, 654, 655, 
656, 657, 658, 
659, 660, 661,  
663, 664, 665,  
694, 695, 696, 697, 
698, 699,  
700, 701, 702, 703 
a na ulici Lidická č. p. 639. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/6  Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 7/6 
 
Diskuse: 20 diskusních příspěvků 
 
P. Vitula 
označuje přednesení zprávy za lehce tendenční, nebylo zde zmíněno, že rada města záměr 2x zamítla, dále 
připomínky, které vznesla technická komise nebyly v plné míře reflektovány, hovořilo se o úpravě stávajících 
prostor, o zdroji hluku,.. i na přímé dotazy na zastupitelstvu reagoval pan Kraus slovy „možná, někdy, 
uvidíme..“. Ani zastupitelstvo, v okamžiku kdy rozhodovalo, nenabylo, dle jeho názoru, přesvědčení, že by 
bylo správně reflektováno na připomínky technické komise. Dále minimálně 3 zastupitelé z TOP 09 byli 
z posledního jednání omluveni z důvodu dovolené. Mimořádné ZM bylo svoláno poněkud nestandardně, bez 
předchozího předem projednání v radě města a v rozporu s jednacím řádem. Z toho důvodu se členové TOP 
09 rozhodli tohoto zasedání neúčastnit, dalším důvodem pak bylo, že zastupitelstvo v této věci již rozhodlo a 
nebyl důvod znovu obnovovat toto jednání. 
P. Helma 
odpovídá, že v rozporu s jednacím řádem bylo svoláno více jednání zastupitelstva, nestalo se však, že by se 
zastupitelstvo nesešlo. Svoláno narychlo pak bylo kvůli připomínkám občanů a pozdější termín jednání by byl 
pro Karlovu pekárnu už zbytečný.   
Ing. Vitula 
namítá, že dodržení termínu by znamenalo posunutí jednání jen o jeden den. A jednání ZM, která byla 
svolávána ve zkrácené době, byla dopředu konzultována, což se tady nestalo, navíc bylo svoláno k bodu, 
který byl již několikrát projednán s negativním vyjádřením jak rady, tak zastupitelstva.    
MUDr. Wendsche 
Je to nový návrh, musíme o něm jednat, termín podpory byl do 31.8.2011. Pan Kraus  ani jeho architekt zde 
dnes nejsou, má smysl o tom dnes jednat?  
P. Helma 
Tento bod, podle jednacího řádu, má byt opakován na zastupitelstvu do 15 dnů, i když je v této době již 
bezpředmětný.  
P. Brázdová 
má připomínku, která není v rozporu s jednacím řádem, ale spíše s dobrými mravy. V podpisové akci Karlovy 
pekárny našla jméno paní, která již zemřela. A toto je velice špatný signál o tom, jak mohla tato podpisová 
akce probíhat.  
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Ing. Ivan 
se dotazuje: 
Proč nebylo rozhodnutí ZM ze dne 27.7.2011 zveřejněno ve zpravodaji města, pro občany to vytvořilo dojem, 
že se tady o této věci vůbec nejednalo.  
 
 
19:45 se dostavil Ing. Janeba, přítomno je 13 členů ZM. 
 
 
Vl. Helma 
konstatuje, že pan Ivan se chce zřejmě dotázat na ty samé otázky, které mu zaslal v dopise, a na které mu 
dopisem odpověděl, cituje ze zmiňované odpovědi: „ve zpravodaji uveřejňujeme pouze výběr usnesení, 
žádné usnesení však přijato nebylo, a proto nebylo zveřejněno“. 
Ing. Ivan 
se domnívá, že to je zcela neobvyklé řešení, jestliže něco nebylo odsouhlaseno, pak to bylo v podstatě 
zamítnuto a občané by o tomto informování být měli. 
Ing. Vitula 
Do zpravodaje se zařazuje skutečně výběr z usnesení, a to zpravidla ta, která něco zásadně mění. Tady 
k nějaké zásadní změně nedošlo, i když možná bylo chybou toto nezveřejnit.  
Ing. Ivan 
se dále dotazuje, proč nebyl zařazen jeho příspěvek do zpravodaje, kde se jako občan města vyjádřil 
k tomuto bodu.  
P. Helma 
odpovídá, že zařazení příspěvku nedoporučila redakční rada zpravodaje. 
Mgr. Šenkyřík 
se od tohoto rozhodnutí distancuje, článek byl v pořádku, on problém se zveřejněním neměl. 
Ing. Vitula 
Jednání ZM bylo v této věci mimořádně komplikované, byla řada argumentů pro i proti a bohužel se z toho 
stalo konfliktní téma. On sám velice přemýšlel, jak se rozhodnout. Přesunout tuto kauzu do konfliktní podoby 
není dobré,  zvlášť v okamžiku, kdy už je rozhodnuté, a podporuje to, aby tato otázka byla již považována za 
uzavřenou.  
P. Doležalová 
dává za pravdu  panu Ivanovi, že by se všichni občané měli rozhodnutí dovědět, včetně důvodů, které 
zastupitele k tomuto rozhodnutí vedly. Ve schránce měli občané leták Karlovy pekárny, takto by měli 
možnost získat i informace od druhé strany. 
Ing. Vitula 
souhlasí.  
P. Bravenec 
V Židlochovicích máme víc podnikatelů, kteří táhnou Židlochovice do předu. Hortis, Dřevomonta, 
„mucholapkárna“,… to jsou symboly Židlochovic, o pekárně se to však říci nedá. Kolem vládne nepořádek, 
neupravenost, u přístavku Karlovy pekárny jsou léta špalety, žádná pěkná výsadba, ani u nově zbudované 
mateřské školy. Už z hygienických důvodů by doporučil Karlově pekárně výstavbu v průmyslové zóně.  
Ing. Vitula 
Výsadba rostlin městem možná není, neboť pozemek kolem knihovny je ve vlastnictví pana Krause. Na 
druhou stranu byli zastupitelé do Karlovy pekárny pozváni, a ať už i on sám slyšel cokoliv, hygiena tam byla 
standardní.  
JUDr. Mimochodek 
namítá k formulaci : „Usnesení nebylo schváleno“, že je nesmyslné, správně je dle něj „zamítnuto“.  
Ing. Vitula 
navrhuje opustit toto téma a považovat ho za uzavřené. Vznáší protinávrh usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
 
7/6.1 ZM vydává: 
souhlas se záměrem využití části areálu bývalého mlýna na p. č. 904/3 včetně objektu č. p. 902 
Karlovou pekárnou s.r.o. za podmínky dodržení požadavků technické komise rady města 
Židlochovice. 
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Protinávrh usnesení: 
 
7/6.2 ZM bere na vědomí: 
zprávu „Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice“. 
 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 9 pro 
 2 zdrželi 
 2 proti 
Protinávrh usnesení byl schválen. 
 
K bodu 
7/7 Oprava komunikace v části ul. Masarykova   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 7/7 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Och 
se dotazuje, kde vedou ostatní inženýrské sítě a zda se ví, v jakém jsou stavu, aby se do povrchu nemuselo 
třeba za půl roku znovu zasahovat třeba kvůli plánovaným rekonstrukcím. 
Ing. Vitula 
sítě vedou na okraji komunikace nebo v chodníku. 
Ing. Koutná 
doplňuje, že na technický stav sítí lze těžko odpovědět, u vodovodu ani plynu plánována rekonstrukce není. 
Potrubí máme na několika místech obnaženo, některé přípojky k domům se musí měnit, přišlo se i na vedení, 
o kterých jsme nevěděli.  
 
Návrh usnesení: 
 
7/7.1 ZM schvaluje:  
rozšíření stavby „Dešťová kanalizace v části ul. Masarykova – SO 01 Stoka K“ o provedení 
opravy komunikace v celé šíři od křižovatky se silnicí II/416 (do Blučiny) po č. p. 214 , kde 
končí kanalizace dešťová, dále o provedení souvisejících přípojek a vpustí;  a  zadání tohoto 
rozšíření stejnému dodavateli a to za podmínek odpovídajících původní veřejné zakázce. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
7/8 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
 
K bodu 
7/9 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
 
K bodu 
7/10 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:09 
 hod. 
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Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Jana Králová  ........................................................  
 
 
 PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 12.09.2011 


