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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 19. října 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 18:02 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Mgr. Petr Francán, MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:05 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:04 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: 
 
8/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18:05 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 14 členů ZM. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 2 
 
8/1 Zahájení 
8/2 Rozprava občanů 
8/3 Zpráva o plnění usnesení 
8/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
8/5 Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK - dodatek 
8/6 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu  r. 2011 
8/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě  o úvěru 
8/8 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
8/9 Prodej pozemku p. č. 1107/19 - pod garáží na sídlišti Družba v Židlochovicích 
8/10 Odkoupení rodinného domu č. p. 516, ul. Masarykova v Židlochovicích od Petra Vašíčka    
8/11 Odkoupení pozemku p. č. 711/113 v lokalitě Líchy 
8/12 Prodej pozemků pod bytovými domy v Židlochovicích 
8/13 Dopis o nutnosti řešení dopravní situace v okolí lanového mostu 
8/14  Otevřený dopis občanů bydlících v oblasti areálu bývalého cukrovaru 
8/15 Kontrolní výbor 
8/16 Rozprava občanů 
8/17 Rozprava zastupitelů 
8/18 Závěr 
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Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis ze 7. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Janou Královu a PhDr. Jitkou 
Sýkorovou, 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 
8/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
8/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV prováděl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno ve zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 19.10.2011. 
 
K bodu 
8/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/4 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje k výstavbě kanalizace na Masarykově ulici, zda nebude skluz prací do příštího roku a jak probíhá 
financování. 
P. Helma 
vysvětluje, výstavbu splaškové kanalizace provádí svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko (VaK). 
Finanční krytí je tedy na svazku, první část fakturace bude hrazena z členských příspěvků obcí. 
P. Šotnar 
se dotazuje na projektovou dokumentaci nově zrekonstruovaného sklepa, proč byly chyby v projektu a proč 
vznikly vícenáklady. Dále konstatuje, že rekonstrukce je velice zdařilá.  
Mgr. Cvrk 
Projektovou dokumentaci prováděla firma R projekt Brno. Propojení takovýchto dvou prostor je velice 
náročné, a to i přes zaměření.  
Ing. Koutná 
doplňuje, že vícenáklady vznikly rozšířením zadání, byla rozšířena elektroinstalace, částečně byl změněn  
materiál chodby, byla provedena výšková úprava kvůli dveřím,.. dále se také rozhodlo o položení dlažby 
z našeho historického materiálu.  
Ing. Vitula 
doplňuje, že kvůli dotaci z Fondu malých projektů muselo být administrativně vše pečlivě  zdokumentováno. 
P. Šotnar 
se dotazuje k plánovanému prodeji budovy zubárny Jihomoravským krajem. Ptá se na výsledek prodeje a 
konstatuje, že zdraví je přednější než cokoliv jiného.  
P. Helma 
Budova je nabízena Jihomoravským krajem k prodeji. Její odhad činil asi 4,5 mil. Kč, prodávána je v prvním 
kole za min. 5,5 mil. Kč. Jednání s lékaři probíhala, město zjišťovalo, zda není o koupi zájem ze strany 
zubařů nebo laboratoře. Nakonec bylo konstatováno, že cena je příliš vysoká. Budova není v dobrém stavu a 
náklady na její údržbu budou velmi  vysoké. Proto jsme se rozhodli s koupí počkat. Očekávalo se, že kraj 
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budovu v prvním kole neprodá a bude muset snížit cenu. Dnešní informace jsou takové, že kraj má  jednu 
nabídku odkupu, která se bude otevírat a vyhodnocovat na jednání rady kraje. Na kraj byl rovněž zaslán 
dopis, kdy město zdůraznilo důležitost objektu i jeho využití zubaři. Dále bylo upozorněno, že dle územního 
plánu zde mají být plochy zařízení zdravotní a sociální péče. Kraj na tuto skutečnost v nabízeném prodeji 
upozornil s tím, že sankce za nedodržení těchto podmínek bude 1 mil. Kč.   
P. Šotnar 
doufá, že tento prodej dopadne pro město i zubaře dobře a dál konstatuje, že dvorní trakt zubárny by mohl 
být využit např. k rozšíření DPS. 
P. Helma 
konstatuje, že zatím rozhodnuto není, a že může se také stát,  že zájemce nemusí splnit všechny požadavky 
a prodej může být vyhlášen znovu. 
Ing. Vitula 
doplňuje, že jeden z nájemců měl zájem jít do 2. kola spolu s městem, ale prvotní cena byla moc vysoká. 
 
K bodu 
8/5 Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK - dodatek 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/5.1 ZM schvaluje: 
dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/6 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu  r. 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/6 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje na dotaci na opěrnou zeď u zvonice, zda město už prostředky z dotace má. 
P. Helma 
1 mil. Kč stále nemáme, ve financích města to způsobuje problémy, jednal jsem se zástupcem SFŽP o 
urychlení platby.  
Ing. Janeba 
konstatuje, že FV projednal současný stav hospodaření města, který vykazuje o cca 1 mil. korun vyšší 
schodek rozpočtu, než je plánováno. Doufáme že se do konce roku situace zlepší. 
 
Návrh usnesení: 
 
8/6.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 8 4

K bodu 
8/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě  o úvěru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/7 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
se domnívá, že údaje starosty by v podkladovém materiálu měly být začerněny. 
 
Návrh usnesení: 
 
8/7.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 1  ke Smlouvě o úvěru registrační číslo  241/396-10  ze dne  12. 10. 2010, 
uzavřeném mezi věřitelem  Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci a dlužníkem 
Městem Židlochovice a zmocňuje starostu města Vlastimila Helmu k podpisu dodatku smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/8 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/8.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/9 Prodej pozemku p. č. 1107/19 - pod garáží na sídlišti Družba v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/9.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemek pod garáží (na sídlišti) p. č. KN 1107/19, o výměře 18 m2, za cenu 1 000,- 
Kč/m2, panu ………. Platnost rozhodnutí je do 31.12.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 8 5

K bodu 
8/10 Odkoupení rodinného domu č. p. 516, ul. Masarykova v Židlochovicích od Petra Vašíčka    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/10 
 
Diskuse: 13 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda jde skutečně o koupi RD nebo o plánovanou komunikaci. Kde vezme město na koupi 
peníze? Jsou důležitější věci než koupě tohoto RD.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že na toto téma probíhala mezi radními velmi vážná debata.  Územní plán zde plánuje výstavbu 
bytového domu. Úvaha, zda tento rodinný dům kupovat je oprávněná, město v současnosti výstavbu 
bytového domu na tomto místě neplánuje, je však přesvědčen, že je to jediné místo, kde se dá spojovací 
komunikace vhodně umístit, a to vedle domu. Město by mělo dům odkoupit, i když se silnice zatím stavět 
nebude, RD se prodává jednou za 50 za 100 let, teď tu ta příležitost je, a proto je vhodné ho koupit. Toto 
území je nějak ÚP navrženo, doprava se zahušťuje a do budoucnosti jiné řešení než zbudovat tuto 
komunikaci není. Náměstí potřebuje odlehčit a důvod odkupu je ten, že město má systematicky postupovat 
v souladu s ÚP.  
P. Šotnar 
Když ten dům koupíme, zbude zde místo pro i pro bytový dům?  
P. Helma 
Komunikace má vést vedle bytového domu, město tímto připravuje prostor pro to, aby se tady mohlo dále 
rozvíjet. 
P. Šotnar 
se domnívá, že sousední RD k prodeji nikdy nebude, v současnosti je zateplován.  
Ing. Vitula 
vysvětluje, že tady jde o dlouhodobou strategii města.   
P. Helma 
Doplňuje, že jde o připravení podmínek budoucím zastupitelům.  
P. Šotnar 
Ti ale mohou mít zcela opačný názor.  
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda je p. Vašíček ochoten počkat, až město najde na koupi fin. prostředky? Lze pak dům 
pronajmout? Nemuselo by se do domu něco investovat?  
P. Helma 
Dům je udržovaný, pronajmout ho by neměl být problém. Předběžná dohoda s panem Vašíčkem je úhrada 
ke konci února.   
MVDr. Forejtek 
Občanům bylo řečeno, že v řešení komunikace bude zvažována i jiná varianta, třeba kolem garáží. Pak by 
tato koupě postrádala smysl.  
Ing. Vitula 
Když bude nemovitost ve vlastnictví města lze komunikaci posunout. Kolem garáží vést z výškových i jiných 
technických důvodů nemůže 
Ing. Vitula 
dává doplňující návrh usnesení 
 
Návrh usnesení: 
 
8/10.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od ……………, rodinný dům č. p. 516 stojící na pozemku p. č. 1087 a pozemky p. č. 
1087 a p. č. 1088, všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. 
Židlochovice na LV č. 488, za cenu 3.100.000,- Kč. Toto rozhodnutí je platné do 30.6.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 4 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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Doplňující návrh usnesení: 
 
8/10.2 ZM ukládá: 
RM předložit návrh finančního zabezpečení nákupu nemovitosti od Petra Vašíčka.  
 
Hlasování o doplňujícím návrhu usnesení: 10 pro 
 1 zdrželo 
 3 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/11 Odkoupení pozemku p. č. 711/113 v lokalitě Líchy 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/11.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit pozemek p. č. 711/113 v lokalitě Líchy v k. ú. Židlochovice, pozemek pod hrázkami, za 
cenu 12,- Kč/m2, od pana ………….. Platnost rozhodnutí je do 31.12.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8/12 Prodej pozemků pod bytovými domy v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8/12.1 ZM rozhodlo: 
prodat podíly na pozemcích pod bytovými domy a kotelnami patřícími k těmto bytovým domům 
za cenu 300,- Kč/m2 vlastníkům bytových jednotek v domech na sídlišti 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  
666,667,668 
a v ulici Lidické č. p. 639 
Vlastníci bytových jednotek, čísla pozemků pod domy a podíly na pozemcích jsou vyjmenováni 
ve výpisech z katastru nemovitostí, které jsou přílohou. Čísla pozemků pod kotelnami jsou 
uvedeny v oddělovacích geometrických plánech, které jsou přílohou.  
Splatnost kupní ceny bude jedním ze tří způsobů: 
1. V pravidelných měsíčních splátkách, deset splátek do 31.10.2012.  
2. V pravidelných čtvrtletních splátkách, čtyři splátky do 31.10.2012.  
3. Jednorázovou úhradou celé částky nejpozději do 28.02.2012. 
 
Platnost tohoto rozhodnutí je do 31.1.2012 
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Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18:56 odchází MVDr. Forejtek, přítomno je 13 členů ZM. 
 
K bodu 
8/13 Dopis o nutnosti řešení dopravní situace v okolí lanového mostu 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
dopis Ing. Miroslava Ivana s žádostí o řešení neúnosné dopravní situace v okolí lanového 
mostu. 
 
K bodu 
8/14  Otevřený dopis občanů bydlících v oblasti areálu bývalého cukrovaru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8/14 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
otevřený dopis občanů bydlících v oblasti areálu bývalého cukrovaru. 
 
K bodu 
8/15 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 8/15 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV se schází pravidelně. V současné době je plánováno několik kontrol na finančním odboru, 
kde ale právě probíhají kontroly jiné, proto jsou kontroly KV odloženy. Zítra půjdou na kontrolu vyhlášek. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
K bodu 
8/16 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 16 diskusních příspěvků 
 
P. Hladík 
konstatuje, že pokud dojde ke zbudování propojovací komunikace na sídlišti, zanikne tím jediné hřiště pro 
míčové hry, navíc hojně využívané. Na jednání s občany bylo přislíbeno další jednání, o tom, že má město 
zájem koupit RD pana Vašíčka nic nevědí.  
P. Helma 
odpovídá, že o RD pana Vašíčka bylo na jednání s občany hovořeno. Dcera pana Hladíka přišla dokonce 
s informací o tom, že dům už někdo koupil.  
Ing. Vitula 
souhlasí s tvrzením starosty. Starosta na jednání s občany řekl, že jsme o prodeji jednali, na informaci, že se 
RD prodal jinému zájemci jsme reagovali, že tuto informaci nemáme.  
P. Helma 
Dohodu s občany ctíme a hledáme další projektové řešení, které by se bytovému domu a hřišti vyhnulo. 
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P. Hladík 
popisuje hranice hřiště, kam zasahuje. 
Mgr. Šenkyřík 
konstatuje, že hlasování o bodu koupě RD vnímá jako odlišnou věc než komunikaci. Město chce koncepčně 
postupovat v souladu s ÚP, propojka je jiná kapitola než koupě RD. 
Ing. Vitula 
V příštím roce nebudou dotace pravděpodobně vůbec vypsány. O propojce je přesvědčen, jiné řešení není. 
P. Šotnar 
V ulici Palackého je třeba vyčistit strouhu a náletové dřeviny ve svahu nad předzahrádkou paní Hubrové. 
MUDr. Wendsche 
upozorňuje zase na prašnost, především v suchých letních měsících,  před areálem Robertovy vily.  
P. Helma 
Tyto připomínky dostáváme jak ze strany umělecké školy, tak ze strany mateřského centra Robátko. 
Plánujeme zde 3 metrový asfaltový pruh, prověříme, zda je možné zpoplatnit parkování kamionů, které zde 
stávají.  
Ing. Vitula 
navrhuje zbudování cesty pro pěší místem, které vznikne po demolici objektu.  
P. Helma 
seznamuje zastupitele s probíhající demolicí objektu.  
Ing. Chocholáč 
se dotazuje k trvajícímu nepořádku na Komenského, zda byl vlastník k nápravě vyzván a jaká byla odezva.   
P. Helma 
byl zaslán dopis, vlastník však nereaguje, problém bude řešit st. správa. 
Mgr. Šenkyřík 
zve přítomné na slavnostní otevření nového sklepa, kde bude představena nová malá expozice rakouských 
vín. Děkuje PhDr. Jitce Sýkorové i pracovníkům OIMH za pomoc a spolupráci na projektu, na slavnostní 
otevření přijedou i hosté z Rakouska.  
PhDr. Sýkorová 
konstatuje, že jen rozvinuli původní myšlenku pana Šotnara a Wendscheho. 
 
K bodu 
8/17 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje jak pokračuje nová výstavba firmy Outulný?  
P. Helma 
Stavba sousedící s Penny a končící na hranici orlovny by měla mít 2 patra. V přízemí pasáž s obchody, 
v horním patře pošta či spořitelna. Stavba vyrostla rychle, teď je tempo nižší. Ve smlouvě je termín 
dokončení do konce r. 2012, věříme, že firma závazku dostojí. Pokud by se tak nestalo, je v ujednání, že 
ztratí výhodu odkoupení za 1,- Kč, stejně jako to bylo i v 1. etapě výstavby.  
P. Šotnar 
se dále dotazuje na zdemolované zábradlí u mostu, kdy se bude se obnovovat? 
Ing. Koutná 
Zábradlí obnovíme, ale v současnosti nemáme vhodný materiál, máme slíbené starší zábradlí, které zde 
použijeme.  
P. Šotnar 
se domnívá, že nové zábradlí má zaplatit viník.  
P. Helma 
MP viníka zjistila, budeme po něm požadovat náhradu škody. 
P. Šotnar 
zve  přítomné na svěcení mladých vín 11.11.2011 v 18 hod v kostele. 
MUDr. Wendsche 
připomíná blížící se zimní období, občané Malinovského ulice, která je často nesjízdná a neschůdná, prosí o 
zásypný materiál do ulice.  
P. Šotnar 
doporučuje nevozit písek před dušičkami na hřbitov, občané starý písek kolem hrobů neuklidí a jen 
nasypávají novou vrstvu. Dále chválí opravy hřbitova a dotazuje se na opravu pomníku.   
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P. Helma 
Žádosti o dotaci bylo vyhověno, v roce 2012 začneme s opravou včetně památníku u základní školy.  
 
K bodu 
8/18 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:32 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 25.10.2011 
 


