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Zápis z 8b. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 16. listopadu 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 18:07 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Jan Vitula, Ing. Josef Kratochvíl, Ing. Petr Chocholáč 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:07 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: 
 
8b/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a PhDr. Jitku Sýkorovou. 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 8b 
 
8b/1 Zahájení 
8b/2 Rozprava občanů 
8b/3 Zpráva o plnění usnesení 
8b/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
8b/5  Rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2011 
8b/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
8b/7 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Židlochovice na léta 2011 - 2015 
8b/8 Odkoupení  pozemků  v k. ú. Židlochovice od obce Hrušovany   
8b/9 Prodej pozemků  v ulici Zámecká 
8b/10 Darování neprovozovaného vodojemu svazkem VaK  
8b/11 Obnovení  kontokorentního úvěru   
8b/12 Prodej bytu č.  591/4 na Tyršově ul. v Židlochovicích   
8b/13 Kontrolní výbor 
8b/14 Rozprava občanů 
8b/15 Rozprava zastupitelů 
8b/16 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 
a Janem Šotnarem, dále zápis z 8a. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Ivo Janebou a Ing. 
Josefem Kratochvílem. Oba zápisy byly vyloženy k nahlédnutí a nebyly proti nim podány námitky. Lze tedy 
považovat zápisy za schválené. Připomínky a dotazy z minulých zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 
K bodu 
8b/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že město vyčistilo stráň p. Hubrové (podnět z minulého zastupitelstva), která za to děkuje. 
 
K bodu 
8b/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno ve zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 16.11.2011. 
 
K bodu 
8b/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/4 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné se schválením nového nájemného městských bytů od roku 2012. Výše nájemného byla 
nově schválena ve výši 40,- Kč/m2/měs. za byty se sníženou kvalitou a 65,- Kč/m2/měs. za ostatní byty. 
P. Šotnar 
konstatuje, že cena je přiměřená a vzhledem k růstu ostatních cen jsme k občanům velice vstřícní. 
Mgr. Francán 
se dotazuje na střechu domu č. p. 265 na Strejcově sboře, střecha je ve špatném stavu, bude město tuto 
situaci řešit?  
P. Helma 
nechá opravu střechy posoudit Odborem investic a místního hospodářství.  
P. Šotnar 
se dotazuje na plánovanou úpravu statutu židlochovického zpravodaje. Dle jeho názoru je zpravodaj kvalitní, 
občané jsou se zpravodajem spokojeni a pan Vavřík zastává funkci redaktora velice dobře. Proč je tedy 
nutné statut upravovat?  
Vl. Helma 
Ve statutu není jasně určeno, zda má zpravodaj prezentovat názory rady a zastupitelstva nebo zda by měl 
prezentovat názory jednotlivých politických stran. Na tomto se v jednom výstupu neshodla i rada města.  
P. Šotnar 
se domnívá, že politické strany mohou dávat své názory do svých periodik nebo do svých vitrín, zpravodaj by 
měl prezentovat především město. Občany politické úvahy nezajímají. 
P. Helma 
na projednávání nového statutu lze přizvat zástupce všech politických stran a přizván bude rovněž i p. 
Vavřík.  
Mgr. Šenkyřík 
Stávající statut zpravodaje je z roku 2000, zaktualizovat ho třeba je, např. začlenit kulturní přílohu do 
zpravodaje apod. 
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Ing. Maša 
se dotazuje ke zvýšení ceny povrchu na Masarykově ul. (kanalizace). Kde se stala chyba? 
P. Helma 
Chyba vznikla na straně projektanta, který udělal početní chybu, byla to chyba v desetinném řádu. Na příští 
týden je naplánováno jednání s paní projektantkou, zda lze škodu hradit z její pojistky. 
Ing. Maša 
dále upozorňuje na formální chybu v posledním zápise RM. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovic.  
 
K bodu 
8b/5  Rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/5 

 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
konstatuje, že toto rozpočtové opatření aktualizuje rozpočet města a FV ho doporučuje ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/5.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu  r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/6.1 ZM rozhodla: 
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 
8b/7 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Židlochovice na léta 2011 - 2015 
Předkladatel: Lenka Brázdová, radní města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/7 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, kdo vybíral firmu, která zpracovávala analýzu? 
P. Brázdová 
odpovídá, že toto si řídil kraj. 
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P. Helma 
shrnuje potřebu tohoto komunitního plánu a děkuje všem, kteří se na komunitním plánu podíleli. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda je počítáno i s umísťováním občanů do DPS?  
L. Brázdová 
Je to spíše o zafinancování služby jako takové. Pečovatelská služba v plánu zanesena je, stejně tak i zajištění 
nemovitosti na výstavbu další DPS. Tyto potřeby je nutno do plánu zahrnout, aby je pak kraj považoval za 
prioritu. 
P. Šotnar 
V plánu by mělo být i rozšíření služby, aby byla péče zajištěna např. i ve večerních hodinách.  
P. Helma 
Pokud by se nám podařilo rozšířit DPS dalo by se pak pracovat i na rozšíření těchto služeb.  
L. Brázdová 
Ano, v analýze je i potřeba rozšíření služeb. 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/7.1 ZM schvaluje: 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Židlochovice na léta 2011-2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/8 Odkoupení  pozemků  v k.ú. Židlochovice od obce Hrušovany   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/8.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od obce Hrušovany u Brna za 30 Kč/m2:  
- parcelu č. 582/1 o výměře 61 m2 ostatní plocha v k. ú. Židlochovice (u příkopu v Nádražní 

ulici) 
- parcelu č. 711/115 o výměře 24 m2 orná půda v k. ú. Židlochovice (pod protipovodňovou hrází 

za ul. Lidickou) 
Toto rozhodnutí je platné do 30.6.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/9 Prodej pozemků  v ulici Zámecká 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/9 
 
Diskuse: 29 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
konstatuje, že je smutné, že jsme se nikam neposunuli, nabídka už byla jednou zamítnuta. Dotazuje se, zda 
někdo jednal se zástupci lesů o jejich nabídce na úpravu vstupu pro pěší do zámeckého parku. Jaký je jejich 
postoj k této nabídce.  
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P. Helma 
Nabídka zamítnuta nebyla, měli jsme však hledat další investory, avšak žádné jiné konkurenční nabídky 
podány nebyly (byl vyhlášen nový záměr prodeje). Zbudování vstupu do parku není pro pana Outulného 
žádný problém, spíše jestli tomu budou nakloněny lesy. Jednat s nimi lze kdykoliv dodatečně, určitě se 
dokážeme domluvit. 
MUDr. Wendsche 
uvádí, že jemu se projekt líbí, ale dotazuje se, zda existuje studie, která by zhodnotila, zda město potřebuje 
v takto velké míře rozšíření obchodní sítě.  
P. Helma 
Tyto studie za investora neděláme. Sám investor by měl být ve svém investování dostatečně ostražitý a 
zhodnotit si, zda je tato výstavba vhodná.  
MUDr. Wendsche 
namítá, že bez tohoto průzkumu se nelze rozhodnout. 
P. Helma 
Může se stát, že v tomto volebním období o této lokalitě vůbec nerozhodneme. Město teď ani v blízké 
budoucnosti na likvidaci zbylých staveb a zbudování parčíku finanční prostředky nemá. Stejně tak je velice 
neekonomický a nákladný provoz budovy, kde sídlí sociální odbor.  
Ing. Janeba 
Z pohledu rozpočtu města a financí je jednoznačně pro prodej pozemku, studie se mu líbí, problém ale vidí 
v situování stavby do tohoto místa, zastínění zámku…Nemá problém prodej schválit za podmínky snížení 
jednoho patra, tj. pasáž a dvě nadzemní patra. Dále navrhuje po špatných zkušenostech s firmou Outulný 
zvýšit sankci za nedokončení výstavby v termínu na např. 6-10 mil. Kč, aby byl stavitel dostatečně motivován 
k řádnému dokončení. 
P. Helma 
Snížení o jedno patro je pro pana Outulného nepřijatelné, radní města o nevhodnosti snižovat patra 
přesvědčil i architekt projektu p. Pelčák.  O vyšších sankcích lze jednat, jsou tam pro to, že pokud firma 
zkrachuje a výstavbu nedokončí, abychom z ní tyto peníze získali.  Otázkou je, zda by tyto prostředky firma 
vůbec měla. Navrhuje jednat o zvýšení sankcí za nedodržení podmínek smlouvy na 1 mil. Kč za každou 
jednotlivou podmínku.  
Ing. Janeba 
namítá, že o krach firmy vůbec nejde, jde o motivaci k dokončení a neprodlužování výstavby.  
P. Šotnar 
konstatuje, že jemu se výstavba líbí, chtěl by však znát cenu za úpravu tohoto prostrou na park. 
P. Helma 
Cena je cca 2 mil. Kč za likvidaci zbylých staveb bez bourání žluté budovy sociálního odboru a bez výstavby a 
výsadby parku. 
P. Šotnar 
Město je ve velice špatné finanční situaci, prodejem jenom získáme, občané navštěvující Penny stejně pohled 
na zámek nezajímá.  
Mgr. Francán 
namítá, že na diskusi s občany, která na toto téma proběhla, žádné nadšení pro tento projekt nezaznělo.  
MVDr. Forejtek 
konstatuje, že on sám měl nejprve názor využít prostor pro úpravu pro zeleň, stávající stav pozemku je 
v současnosti velice neutěšený a zlepšení se neočekává. V současnosti je přístup lesů k investování na svých 
pozemcích ve stadiu úsporných opatření, investici na cizí pozemek tedy nelze očekávat. Pohled na zámek 
zmizí pouze při pohledu od Penny, pohled od křižovatky je zachován. V této fázi zhodnocení všech plus a 
mínus je pro to prodat a zajistit tak tomuto místu nějakou budoucnost a zabránit jeho další devastaci. 
Mgr. Šenkyřík 
souhlasí s názorem MVDr. Foretka, je rovněž pro, i když je tu spousta otázek,..nárůst dětí do mateřské 
školky, infrastruktura apod. Prostor je neutěšený, připomínka Ing. Janeby byla rovněž na místě, o sankcích 
je třeba ještě jednat.  
P. Brázdová 
se domnívá, že sankce jsou dostačující, jednání již bylo dost a jednou z výher města je i snížení počtu domů 
z 5 na 4.  
P. Helma 
vznáší doplnění usnesení: 
 
ZM ukládá jednat s Ing. Outulným o zvýšení sankcí za neplnění smlouvy, popř. rozšířit a upřesnit (prodloužit 
do 30.6.2014) termín dokončení. 
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Ing. Janeba  
s tímto nesouhlasí, domnívá se, že bychom neměli jednat, ale dát panu Outulnému tuto podmínku. Město by 
mělo postupovat rázněji a pro firmu, pokud plánuje výstavbu v uvedeném termínu dokončit, by to neměl být 
problém.  
P. Helma 
se s tímto názorem neztotožňuje a navržená sankce 6-10 mil. Kč mu přijde téměř nehorázná. 
Ing. Janeba 
protestuje proti slovu nehorázné a konstatuje, že sami můžeme dodnes vidět, jak nebyly dodržovány termíny 
dosavadní výstavby v areálu cukrovaru.  
MVDr. Forejtek 
se domnívá, že pokud firma vloží 5 mil. Kč do pozemku a další do výstavby má sama zájem o dokončení 
v časném termínu. Sankce zvyšme, ale ne na 6 mil. Kč, navrhuje kompromis 1-2 mil. Kč. 
Ing. Králová 
souhlasí s prodloužením termínu dokončení o půl roku a vyšší sankcí 1-2 mil. Kč.  
MUDr. Wendsche 
Sami nemáme jasno, co tam chceme mít, mluvilo se o výstavbě jednoho bloku pro seniory. 
P. Helma 
Ing. Oulutný nemá problémy se zbudováním jednoho domu pro seniory. Do smlouvy jsme však tuto 
podmínku nedali.  
Ing. Janeba 
poukazuje na historické zkušenosti s bývalým cukrovarem, který město řeší 15 let. To co zde dnes řešíme 
mohlo být před 12, 13 lety hotové. V té době byly takové smlouvy, které investora nemotivovaly, to bylo za 
pana starosty Šrámka.   
P. Helma 
uvádí, že Ing. Janeba napadl kdysi rozhodnutí JUDr. Kratochvílové, která asi 2 měsíce před koncem svého 
volebního období podepsala s firmou Skanska smlouvu na výstavbu sítí v cukrovaru a kdy bylo rozhodnuto o 
tom, že se bude investovat v tomto areálu. Ing. Janeba ji tenkrát napadl za to, že to bylo urychlené a 
unáhlené.  
Ing. Janeba 
protestuje proti těmto mylným informacím, cukrovar řešil ještě se starostou Šrámkem a jednalo se o firmu 
Alexostav.   
JUDr. Čermáková 
konstatuje, že zde byly minimálně 2 firmy, které přišly do cukrovaru a chtěly něco vybudovat, ale nezvládly 
to. Smlouvy byly postavené tak dobře, že město za to, co již zdemolovaly, nezaplatilo ani korunu.   
Ing. Janeba 
Smlouvy nemohly být dobře postavené, když se to řešilo 8 let. 
MUDr. Wendsche 
navrhuje ukončit tuto diskusi s tím, že termín ukončení výstavby a výšku sankce projedná rada města. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/9.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemky v ulici Zámecká část p. č. 648/1, část p. č. 648/2, část p. č. 652/1, část p. č. 
652/2 , p. č. 652/3, p. č. 652/4, p. č. 652/5 vše v k. ú. Židlochovice o celkové výměře cca 4 600 
m2 (přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem) společnosti Outulný 
uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Truhlářská 1108/03, 110 00 Praha 1, IČO 24823244 za 
účelem výstavby polyfunkčního domu dle předložené nabídky z 26.10.2011, a to za 1 300 Kč 
/m2 bez DPH. 
Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Doplněný návrh usnesení: 
 
ZM ukládá: 
jednat s Ing. Outulným o zvýšení sankcí za neplnění termínu kolaudace stavby s možností 
prodloužení termínu kolaudace do 30.6.2014. 
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Hlasování o doplněném návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/10 Darování neprovozovaného vodojemu svazkem VaK  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/10 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se domnívá, že převzetí tohoto vodojemu není pro město příliš výhodné. Bude se muset o něj starat, 
udržovat ho a zamezit k němu přístupu neoprávněných osob.  
P. Helma 
popisuje stávající stav vodojemu a konstatuje, že i přes tyto argumenty by ho město převzít mělo.  
MVDr. Forejtek 
konstatuje, že takovýchto staveb je velké množství, z hlediska bezpečnosti je právě město ten, kdo má 
prostředky se o takovouto stavbu dobře postarat. 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/10.1 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar nevyužívaný vodojem Židlochovice na p. č. 1501 a 1502 v k. ú. Židlochovice 
(svah Výhonu nad ul. Legionářská) od svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko se sídlem 
Hrušovanská 214, Vojkovice, PSČ 667 01. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/11 Obnovení  kontokorentního úvěru   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/11 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
FV doporučuje tento bod ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/11.1 ZM rozhodlo: 
obnovit kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši 3 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 1% p. a., splatnost úroků měsíční, se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/12 Prodej bytu č.  591/4 na Tyršově ul. v Židlochovicích   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8b/12 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/12.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č.  591/4 v domě č. p. 589, 590, 591 postaveném  na pozemku p. č. 
712/1, 713/8, 714/1, zapsanou na LV č. 2065 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, dále 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu č. p. 589, 590, 591 ve výši 7646/123489 a 
spoluvlastnický podíl na pozemcích  p. č. 712/1, 713/8, 714/1 ve výši 7646/123489, zapsané 
na LV č. 1860 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice do společného jmění manželů manželům 
………………………………… za cenu 1.160.000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena tak, že 
částka 750.000,- Kč bude formou zálohy zaplacena při podpisu kupní smlouvy zbývající část ve 
výši 410.000,- Kč bude zaplacena do 14 dnů od data doručení dokladu o provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.  Prodej se uskuteční pod podmínkou vyklizení 
předmětného bytu. Toto rozhodnutí je platné do 31.3.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8b/13 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 8b/13 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
Konstatuje, že KV provedl kontrolu obecně závazných vyhlášek, závady nebyly shledány. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
K bodu 
8b/14 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 17 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje možnému zbudování rozptylové loučky na hřbitově, občané se o to zajímají, v sousedních 
Hrušovanech např. zbudovaná je. 
Mgr. Cvk 
odpovídá, že loučka v Hrušovanech neodpovídá zákonu o pohřebnictví, Židlochovice touto cestou jít nechtějí. 
P. Šotnar 
navrhuje konkrétní místo pro zbudování. 
P. Helma 
Zřízení loučky jsme již projednávali, tento úkol je přenesen na OIMH, ale ti momentálně řeší problémy 
s výstavbou kanalizace. Termín splnění tohoto úkolu byl proto posunut.  
Mgr. Francán 
konstatuje, že se v Židlochovicích rozšiřuje špatné parkování v  křižovatkách, které velice komplikuje výjezd 
vozidel. Dále upozorňuje na nedávání přednosti chodům na přechodu před ZŠ Komenského a apeluje na 
ředitelku ZŠ, aby na tuto skutečnost upozornila rodiče. 
P. Helma 
souhlasí s tímto názorem.  
P. Šebek 
Městská policie tyto situace pravidelně řeší, ale když se z daného místa vzdálí jiné auto tam stojí znovu, je to 
problém.  
Ing. Králová 
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navrhuje větší zvýraznění přechodu. 
P. Šotnar 
se dotazuje jak pokročil prodej zubárny. 
P. Helma 
Zubaři byli o stávající situaci informování, současně vzneslo město k zubařům a laboratoři dotaz, zda se 
chtějí nějak podílet na odkoupení této budovy.   
P. Šotnar 
se dotazuje kdy budeme napojeni na vírský vodovod a jaká bude cena vody? 
P. Helma 
V létě 2012 bude tato voda přivedena do Židlochovic, přepojení by mělo nastat na přelomu roku 2012-13. V 
tuto chvíli bude cena za tuto vodu zvýšena, a to pro všechny obce svazku, kterých je 7. Cena by byla 
zvýšena i v případě, že bychom na vírský vodovod nepřešli. Po generelu vodovodních a kanalizačních 
přípojek totiž vyšlo, že kapacita vodovodních přípojek je nedostatečná. VaS z tohoto důvodu nepovoluje další 
výstavbu. Z tohoto důvodu bychom museli renovovat čerpadla, zlepšit jímací území a zkapacitnit vodojemy. 
To by vedlo ke zvýšení ceny. Tato varianta je tak pro nás lepší.  
Mgr. Francán 
vidí velké pozitivum ve zmenšení tvrdosti vody a tím zvýšení životnosti spotřebičů apod. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda se podařilo zajistit finance na koupi RD pana Vašíčka. 
P. Helma 
Zatím ne. 
P. Šotnar 
se domnívá, že důležitější než koupě tohoto RD by byla koupě zubárny.  
Mgr. Šenkyřík 
konstatuje, že po rozmluvě s Ing. Kafkovou o rozpočtu se i jemu její tato jako nepříliš vhodná.  
 
K bodu 
8b/15 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
Klub zastupitelů za ODS navrhuje vypracovat manuál k umožnění kontroly nakládání s veřejnými prostředky 
města. Navrhuje m. j. zveřejnit na stránkách města podstatné informace z výběrových řízení a jejich 
výsledky na zakázky pro město Židlochovice již od počátku tohoto volebního období. 
 
Návrh usnesení: 
 
8b/15.1 ZM ukládá: 
starostovi vypracovat manuál k umožnění kontroly nakládání s veřejnými prostředky města a 
zveřejnit údaje na stránkách města. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Ing. Janeba 
Připravuje se rozpočet na 2012. Na tento rok jsme rozpočtovali schodek 3,5 mil. Kč, který jsme plánovali 
pokrýt z prodeje majetku, to se daří jen částečně. Bohužel se zpozdily platby dotačních titulů a nevrátil se 
dosud příspěvek VaKu. Schodek bude tedy vyšší než rozpočtovaný. V příštím roce se očekává propad 5-7% 
v příjmových kapitolách a bude zase třeba vytvořit nějaký prostor pro vyrovnání rozpočtu. To lze prodejem 
majetku, vstřícnost bank v úvěrech očekávat nelze vzhledem k vysokému zadlužení města. Doporučuje 
obezřetnost jak s výnosy z prodeje naložit, směřovat je k důležitým věcem. Dává příklad některých 
havarijních případů. 
P. Helma 
Tento apel je správný, dodržujeme a chceme dodržovat politiku, že prostředky za prodej jsou zase vloženy 
jako spolufinancování některého dalšího projektu nebo do investic. Rozpočet musí být posuzován přísně. 
Mgr. Šenkyřík 
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doplňuje Ing. Janebu o to, že je potřeba nějaká hlubší debata o využití 6 mil. Jmenuje možné projekty, které 
jsou všechny důležitější než koupě RD p. Vašíčka.  
Ing. Janeba 
Informuje k bodu 4 zápisu FV, že na finančním výboru byl od členů předložen návrh na snížení výdajů třeba i 
na společenské aktivity města. 
p. Helma 
varuje před podceňováním příspěvků organizacím. Město není jen materiálno ale i duchovno a organizace 
svoji aktivitou významně městu přispívají. 
Ing. Janeba 
s tímto názorem souhlasí, na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že i tyto aktivity město v podstatě 
podporuje z půjčených peněz. 
MVDr. Forejtek 
navrhuje rozšířit podporu Slovanská epopeje  i za zastupitele města.  
P. Helma 
souhlasí. 
 
K bodu 
8b/17 Závěr 
 
Zasedání ukončeno ve 20:15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
 
 PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 24.11.2011 
 


