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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 28. dubna 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 18:05 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Ing. Jan Vitula, PhDr. Jitka Sýkorová, Lenka Brázdová se dostavila 
v 18:20, Ing. Jiří Kratochvíl se dostavil v 18:40 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:05 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: 
 
5/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 5 
 
 5/1 Zahájení 
5/2 Rozprava občanů 
5/3 Prodej části pozemku p.č.  117/77 v ulici Malinovského 
5/4 Zpráva o plnění usnesení 
5/5 Informace z jednání RM Židlochovic 
5/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
5/7 Rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2011 
5/8 Vyhláška č. 2/2011, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice 
5/9 Prodej bytu č. 234/4 v Židlochovicích    
5/10 Podmínky prodeje pozemků v areálu bývalého cukrovaru v přední části ulice Zámecká 
5/11 Seznam plánovaných investičních akcí a větších oprav inventáře města Židlochovice 
5/12 Dešťová kanalizace v části ul. Masarykova – SO 01 Stoka K  
5/13 Kontrolní výbor 
5/14 Rozprava občanů 
5/15 Rozprava zastupitelů 
5/15 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Mgr. Petrem 
Francánem a Ing. Petrem Mašou, 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 
5/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků  
 
K bodu 
5/3 Prodej části pozemku p.č.  117/77 v ulici Malinovského 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/3 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
Pí Ryšavá 
vysvětluje zastupitelům svoje stanovisko k projednávanému prodeji, je vlastníkem sousedního pozemku 
vedle komunikace a pozemku pod komunikací.  Apeluje na zastupitele, aby se pozemek vůbec neprodával. 
Prodejem se vstup na pozemek pod ním nevyřeší.  
P. Matýšek 
uvádí, že přes tento pozemek je jediný možný přístup na jejich pozemek pod ním, a proto nechápe proč o 
něj mají zájem Ryšaví a pí Růžičková. 
Pí Růžičková 
namítá, že p. Matýšek o tom, že na pozemek není z ulice Malinovského přístup, věděl, když pozemek 
kupoval. 
MVDr. Forejtek 
konstatuje, že si šel pozemek fyzicky prohlédnou a opravdu jeho prodej přístup na parcelu pod ním neřeší a 
navrhuje, aby město pozemek neprodávalo. Vznáší protinávrh usnesení. 
P. Jedlička 
uvádí, že prodej je pro cíl realizace výstavby nelogický. Výstavbě brání to, že prodejem přístup na zahradu 
zajištěn nebude a pozemek pod silnicí je ve vlastnictví pí Ryšavé.  
Pí Strašáková 
se připojuje k názoru, že prodej pozemku přístup neřeší. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/3.1 ZM rozhodlo: 
prodat  část pozemku p.č. 117/77 v k.ú. Židlochovice o výměře cca 15 m2, vymezené parcelou č. 
158 a parcelou č. 117/76 v ulici Malinovského …………., za cenu 150,- Kč/m2. Přesná výměra 
pozemku bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem. 
Toto rozhodnutí je platné do 30.8.2011. 
 
Protinávrh usnesení: 
 
5/3.2 ZM rozhodlo: 
neprodávat část pozemku p.č. 117/77 v k.ú. Židlochovice o výměře cca 15 m2, vymezené 
parcelou č. 158 a parcelou č. 117/76 v ulici Malinovského. 
 
Hlasování o protinávrhu návrhu usnesení: 9 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Protinávrh usnesení byl schválen. 
 
 
 
 
 
K bodu 
5/4 Zpráva o plnění usnesení 
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Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/4 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
za KV konstatuje, že byla provedena kontrola plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 28.04.2011. 
 
K bodu 
5/5 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
V 18:20 se dostavila Lenka Brázdová, přítomno je 11 členů ZM. 
 
P. Helma 
vyzývá zastupitele k dotazům týkající se jednání rady města.   
P. Šotnar 
děkuje za tuto možnost, která je přínosná pro všechny. Dotazuje se k poslednímu zasedání RM, kde je 
schválen návrh na zrušení odboru dopravy. Domnívá se, že dojde k úplnému zrušení tohoto odboru.  
Mgr. Cvrk 
vysvětluje, že má dojít ke sloučení odboru dopravy a odboru vnitřní správy, agendu by pak vykonával nově 
vzniklý správní odbor.  
P. Helma 
dodává, že RM oslovila tajemníka úřadu k této reorganizaci kvůli úsporám.  
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, jak konkrétně bude chod úřadu vypadal. 
Mgr. Cvrk 
vysvětluje, že část agendy odboru dopravy a agendu odboru vnitřní správy bude vykonávat nově vzniklý 
správní odbor a část speciálního stavebního úřadu a dopravního úřadu přejde pod stavební úřad.  
P. Helma 
konstatuje, že občan rozdíl nepozná. 
Ing. Chocholáč 
se dotazuje co je cílem tohoto sloučení. 
Mgr. Cvrk 
odpovídá, že finanční úspora.  
P. Šotnar 
se dotazuje, zda bude vypsáno nové výběrové řízení na funkci vedoucího nově vzniklého odboru.  
Mgr. Cvrk 
odpovídá, že pokud bude nový organizační řád a nová struktura úřadu schválena na zítřejším jednání rady, 
pak budou vedoucí odvoláni a bude vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího správního odboru. 
 
18:40 se dostavil Ing. Josef Kratochvíl, přítomno je 12 členů ZM. 
 
K bodu 
5/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/6.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/7 Rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/7.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/7.2 ZM schvaluje: 
rozdělení příspěvků neziskovým organizacím. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/8 Vyhláška č. 2/2011, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy 

Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/8 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda nám obce ve společném školské obvodu platí na školu příspěvky. 
JUDr. Čermáková 
odpovídá, ano mimo teď schvalovanou Blučinu to jsou ještě Hrušovany a Unkovice.  
 
Návrh usnesení: 
 
5/8.1 ZM vydává: 
vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
5/9 Prodej bytu č. 234/4 v Židlochovicích    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/9.1 ZM ruší: 
usnesení ZM  č. 4/7.1 ze dne 16.3.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/9.2 ZM rozhodlo: 
prodat   bytovou jednotku č.  234/4 v domě č.p. 234 postaveném na pozemku p.č. 650/1, 
zapsanou na LV č. 2692 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, dále spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve výši 8170/32680 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 650/1 
ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2691 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice …………. za cenu 
954 000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu 
kupní smlouvy.  Toto rozhodnutí je platné do 30.6.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/10 Podmínky prodeje pozemků v areálu bývalého cukrovaru v přední části ulice Zámecká 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/10 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
uvádí, že byl přítomen na všech jednání  a nemůže souhlasit s formulací v podkladové zprávě. Dále 
konstatuje, že zastupitelstvo nikdy nehlasovalo o tom, zda mají být vůbec nějaké stavby realizovány. Také 
nebyly nikdy k diskusi přizvány Lesy ČR. Dle jeho informací lesy zazelenění místa uvítají a umožní odtud 
vstup do zámeckého parku. Vznáší protinávrh usnesení o stažení projednávání bodu. Dále navrhuje 
zhotovení finanční analýzy zelené varianty a pak se rozhodnout, zda tam vůbec chceme stavět. Také je 
neujasněná památková zóna zámku. S rozhodnutím chce počkat, až se dostaví nová obchodní pasáž.   
P. Helma 
z přijetí usnesení nelze předjímat, že už je rozhodnuto, takto daleko zdaleka nejsme. Posouzení památkové 
zóny je věcí stavebního úřadu. Teď jsme teprve na začátku, kdy máme jedinou nabídku na koupi pozemku 
od fy Outulný. Teprve dnes pak přišla nová výzva k jednání o koupi pozemků od firmy Flexibuild s.r.o.. To 
jestli se nakonec bude stavět nebo ne lze posoudit až bude na stole nějaká jasná konkrétní varianta, až 
budeme mít víc informací vedoucí k rozhodnutí. K tomu by mělo vést schválení navrhovaného usnesení.  
Ing. Janeba 
namítá, že RM dostatečný mandát k jednání má, a proto je schválení tohoto usnesení zbytečné. Připojuje se 
k protinávrhu na stažení bodu z programu.  
Mgr. Francán 
se domnívá, že schválení navrhovaného usnesení je směřování k podpisu s firmou Outulný. Zastupitelé by 
měli uvažovat i o variantě, že se stavět vůbec nebude. Cítí se být masírován komerčními architekty. Ať je 
oslovena nezávislá  architektonická společnosti, která se vysloví, zda je vůbec vhodné na tomto místě stavět. 
P. Helma 
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konstatuje, že hrubý odhad nákladů na zazelenění místa je cca 3 mil.  Kč. Rada se tedy i touto variantou 
zabývá.  
Ing. Janeba 
navrhuje vyhlášení architektonické soutěže a přizvání lesů ČR k jednání.   
Pí Strašáková 
se dotazuje přítomných zástupců lesů na jejich názor. 
Ing. Betáš 
odpovídá, že jim, jako správcům zámku, není jedno jak bude okolí vypadat, požadují přizvání na jednání 
s budoucím kupujícím.  
P. Helma 
konstatuje, že k zásadním jednáním přizváni budou.  
 
Návrh usnesení: 
 
5/10.1 ZM ukládá: 
Radě města Židlochovice připravit podmínky pro uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
podle záměru Ing. Outulného a doporučení technické komise. 
 
Protinávrh usnesení: 
 
5/10.2 ZM stahuje: 
projednání bodu 5/10 - Podmínky prodeje pozemků v areálu bývalého cukrovaru v přední části 
ulice Zámecká z programu jednání. 
 
Hlasování o protinávrhu usnesení: 7 pro 
 2 zdrželo 
 3 proti 
 
Protinávrh usnesení nebyl schválen 
 
Hlasování o původním návrhu usnesení: 
 3 pro 
 3 zdrželo 
 6 proti 
 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
K bodu 
5/11 Seznam plánovaných investičních akcí a větších oprav inventáře města Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/11 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje zda je tento seznam na rok nebo na celé volební období. 
P. Helma 
vysvětluje, že je to kompletní seznam všeho, co by se mělo v Židlochovicích řešit. 
Pí Strašáková 
se domnívá, že jedna z nedůležitějších akcí je rekonstrukce MŠ, elektroinstalace, okna, zateplení…  
P. Helma 
Ano, situace je špatná, žádali jsme na SFŽP o dotaci, ale nebyli jsme úspěšní, v současné době je 
připravována žádost nová.   
Mgr. Francán 
se připojuje k pí Strašákové. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o seznamu plánovaných investičních akcí a větších oprav inventáře města Židlochovice 
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K bodu 
5/12 Dešťová kanalizace v části ul. Masarykova – SO 01 Stoka K  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 5/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
5/12.1 ZM schvaluje:  
výjimku ze „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ města Židlochovice pro 
výběr dodavatele stavebních prací na akci „Dešťová kanalizace v části ul. Masarykova – SO 01 
Stoka K“, která spočívá v oslovení vítězné firmy vzešlé z veřejné soutěže „Dostavba splaškové 
kanalizace v Židlochovicích ….“ k předložení nabídky ve stejné cenové úrovni. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/13 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 5/13 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
seznamuje zastupitele s provedenou kontrolou poskytování veřejné finanční podpory městem dobrovolným 
organizacím.  
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy kontrolního výboru ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
5/13.1 ZM ukládá: 
místostarostovi zajistit prostřednictvím odboru školství a kultury chybějící materiály. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
5/14 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Matýšek 
apeluje na město, aby situaci s vlastnictvím pozemku pod komunikací Malinovského řešilo. Dále se dotazuje 
na opravu ulice Komenského u hřbitova.  
P. Helma 
Dobudování ul. Komenského je v plánu investic, v současnosti jsme poptali firmy na dobudování dlažby na 
ul. Komenského a na zbudování jedné komunikaci uvnitř hřbitova, ale z důvodu vysoké ceny nebyla smlouva 
podepsána. Hledáme levnější firmy.   
P. Šotnar 
se dotazuje k Smetanově ulici. Je zde značka obytné zóny, nikdo by tam tedy neměl parkovat. 
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P. Helma 
S občany jsem jednal, tuto značku si vyžádala dopravní policie při pasportu dopravního značení ve městě. 
Komunikace nesplňuje min. šířku, dokonce zde policie chtěla jednosměrný provoz. Když město nesouhlasilo, 
tak byl alespoň požadavek na obytnou zónu. Auta zde tedy parkovat nesmějí, ale MP je toleruje, pokud 
vyloženě nebrání průjezdu.  
P. Šotnar 
zve přítomné zastupitele na návštěvu do partnerského města Groskrut, tuto sobotu, kde se koná den 
otevřených dveří. 
Ing. Maša 
se dotazuje k  parkování u baru Orange, auta tam parkují na chodníku. Městská policie by to měla více 
hlídat. 
P. Helma 
odpovídá, MP tam zasahuje často, ale stává se, že po udělení pokut a odjetí vozidel tam vzápětí zaparkuje 
vozidlo jiné. 
Ing. Maša 
namítá, že se převážně jedná o jediné vozidlo černé audi. 
P. Šebek 
situaci prověří.  
P. Helma 
popisuje zásah str. Konckého, kterého byl svědkem, kdy strážník při běžném průjezdu náměstí pohotově 
zareagoval na vozidlo projíždějící chodníkem. Strážníci si přestupků všímají. 
 
K bodu 
5/15 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
5/16 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:50 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 04.05.2011 
 


