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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 1. února 2012 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. Petr Chocholáč, Ing. Jana Králová se dostavila v 18:15 
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: 
 
10/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a MVDr. Pavla Forejtka. 
 
Hlasování: 11 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 10 
 
10/1 Zahájení 
10/2 Rozprava občanů 
10/3 Zpráva o plnění usnesení 
10/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
10/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
10/6 Prodej pozemku p. č. 1107/19-pod garáží na sídlišti Družba v Židlochovicích 
10/7 Odkoupení pozemku p. č. 711/113 v lokalitě Líchy 
10/8 Prodej pozemků pod bytovými domy – prodloužení usnesení   
10/9 Dodatek č. 2 ke smlouvě  o úvěru 
10/10 Odkoupení rodinného domu č.p. 516, ul. Masarykova v Židlochovicích 
10/11 Rozprava občanů 
10/12 Rozprava zastupitelů 
10/13 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 9. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Ivo Janebou a Lenkou 
Brázdovou, 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. 
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K bodu 
10/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
10/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/3 
 
Diskuse: 19 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
doplňuje informace ke schválené vyhlášce o zákazu hazardu v Židlochovicích. Pan tajemník byl požádán o 
kompletaci materiálů soc. odboru, poradny, školy, městské policie, přestupkové komise a policie ČR o vlivu 
hazardu v Židlochovicích. Zajímavá je zpráva policie ČR, která uvádí porovnání trestných činů a přestupků 
v roce 2010 a 2011. Během těchto let se zvedl počet hracích zařízení o 100%, počet trestných činů 
v souvislosti s provozem heren se pak zvedl o 333%! V roce 2011 bylo spácháno 5 loupežných přepadení, 
z toho 3 z nich byla přepadení heren.  
Ing. Janeba 
viděl včera v televizi v pořadu Regiony reportáž ze Židlochovic o zákazu hazardu. Židlochovice jsou v tomto 
zákazu unikátem v republice. Taky zde bylo nezávislým právníkem řečeno, že vyhláška je nadřazená zákonu, 
mluvčí Ministerstva financí  zde však konstatoval, že tuto vyhlášku budou akceptovat, ale až po 3 letech. 
Dotazuje se jak se tímto mění situace v plánovaných kontrolách a udělování pokut, je vůbec vymahatelnost 
těchto pokut? 
 
18:15 se dostavila Ing. Jana Králová, přítomno je 13 členů ZM. 
 
P. Helma 
Postup má několik cest, může být tak zdlouhavý, že rozhodne až ústavní soud nebo se může stát to, že se 
loterijní firmy mohou obávat prohry a následných nákladů předešlých soudních jednání a tento krok si 
rozmyslí. Dále konstatuje, že spolu s místostarostou navštívili finanční úřad k organizaci následných kontrol 
heren. FÚ přislíbil na společných kontrolách účast. Kontroly budou tedy zdvojené, a to může být impulsem 
k tomu, aby MF tato povolení zrušilo. V současnosti máme v Židlochovicích sedm takovýchto zařízení, 
přičemž jich 5 funguje jako nonstop provoz. Při reportáži navštívil s televizí jednu z heren na náměstí, kde 
v tu chvíli nikdo nebyl. Hlavní život v těchto zařízení bude tedy především noční.   
Ing. Janeba 
uvádí, že byl osloven provozovatelem pivnice na náměstí, kteří jako jediní spořádaní automaty zrušili, i když 
všechny ostatní herny jedou dál. Tento krok jim způsobil finanční potíže, cítí ho jako diskriminační. Přivítali 
by výjimku po dobu, než budou zrušeny automaty u konkurence. Dále uvedli, že skladba hráčů u nich nejsou 
gambleři, a že jejich provoz byl neškodný. Má pocit, že jsme touto vyhláškou porušili konkurenční prostředí, 
když nejsme schopni zabezpečit, aby vyhláška platila pro všechny. Navrhuje schválení vyhlášky, která omezí 
nonstop provozy na našem území.  
Helma 
souhlasí, ale také konstatuje, že jestliže chceme zrušit všechny automaty ve městě nemůžeme vyhlášku 
jakkoliv změkčovat. Dále uvádí, že omylem dostal email jednoho provozovatele, který v něm oznamuje 
jinému městu (které omezilo vyhláškou nonstop provozy), že ji respektovat nemíní, neboť jeho povolení 
ministerstvem je na nonstop provoz. Proto je schválení takovéto vyhlášky asi zbytečné.  
Ing. Králová 
konstatuje, že na škole provedla průzkum mezi dětmi o zkušenostech s automaty a výsledkem je, že většina 
z dětí má zkušenost osobní, tedy, že hrála.  
MVDr. Forejtek 
podporuje slova starosty. Město vydalo zákaz provozu a tento postoj by nemělo měnit. Dále konstatuje, že 
protivníkem v tuto chvíli nejsou ani provozovatelé ani hráči, ale ministerstvo. Zamýšlí se nad tím, že by se 
město mělo na ministerstvo obrátit a vyžádat si jejich stanovisko, proč nedodržováním vyhlášky de facto 
podporují kriminalitu.  
P. Helma 
konstatuje, že i to je důvod proč sbíráme argumenty pro zrušení. Dále uvádí, že občanské sdružení Brnění 
oslovilo Ministerstvo práce a soc. věcí s argumentem, že nedodržování takovýchto vyhlášek Ministerstvem 
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financí vede následně ke zvyšování  nákladů na vyplácení soc. dávek. MPSV se však na jejich stranu 
nepostavilo. Na ministerstvo financí jsme vyhlášku i žádost o nepovolování hracích přístrojů zasílali.  
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, jaká je situace v okolních obcích.  
P. Helma 
odpovídá, že např. Blučina nebo Vojkovice mají v obci kolem 4-6 automatů, a to jim výrazné problémy 
nedělá, Žatčany automaty zakázaly. 
Mgr. Cvrk 
doplňuje, že se Žatčany obrátili na MPSV a MF a poukázali na 2 konkrétní případy, kdy občané spadli kvůli 
hraní do dluhů. MPSV jim odpovědělo, že jim žádné podpůrné stanovisko pro MF v tomto nedají.  
P. Helma 
My se opíráme se o rozhodnutí ústavního soudu, který staví místní vyhlášku nad zákon.  
Ing. Janeba 
se dotazuje, zda jsme oprávněni dávat pokuty za porušování vyhlášky.  
P. Helma 
Přesný postup zatím konzultujeme s různými právníky. 
Ing. Králová 
doplňuje, že zatím se dá pokutovat nedodržování předepsaných pravidel, jako např. nezakrytá okna apod.  
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje, zda může ministerstvo povolovat nové hr. přístroje. 
P. Helma 
Ne, od schválené vyhlášky nová povolení vydávat nesmějí. 
Mgr. Šenkyřík 
se připojuje k nekompromisnímu postoji v zákazu vyhlášky.  
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 1.2.2012. 
 
K bodu 
10/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/4 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje na návrh na přejmenování gymnázia na Gymnázium Václava Havla. Sám tento návrh podporuje.   
P. Helma 
Pokud i zastupitelstvo podporuje tuto myšlenku je to větší mandát k jednání s krajem. Navrhuje hlasovat a 
podává návrh usnesení.   
 
Návrh usnesení: 
 
10/4.1 ZM podporuje: 
přejmenování Gymnázia Židlochovice na Gymnázium Václava Havla.   
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 2 zdrželi 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 
10/5.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10/6 Prodej pozemku p. č. 1107/19-pod garáží na sídlišti Družba v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10/6.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemek pod garáží p. č. KN 1107/19 v k. ú. Židlochovice, o výměře 18 m2, za cenu 
1 000,- Kč/m2, panu ……………….. (pozemek pod garáží na sídlišti). 
Platnost rozhodnutí je do 30.4.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10/7 Odkoupení pozemku p. č. 711/113 v lokalitě Líchy 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10/7.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit pozemek p. č. 711/113 v lokalitě Líchy, pozemek pod hrázkami, za cenu 12,- Kč/m2, 
od pana …………………...  
Platnost rozhodnutí je do 31.12.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10/8 Prodej pozemků pod bytovými domy – prodloužení usnesení   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10/8.1 ZM rozhodlo: 
prodat podíly na  pozemcích   

• p.č. 2794, 2795, 2796, 1019/11 (dům č.p. 656-658), 
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• p.č. 2797, 2798, 2799, 1019/12 (dům č.p. 653-655), 
• p.č. 2805, 2806, 2807, 1019/13 (dům č.p. 666-668), 
• p.č. 2816, 2817 (dům č.p. 698-699), 
• p.č. 2818, 2819, 2820, 2821 (dům č.p. 694-697), 

odpovídající podílům na společných částech uvedených bytových domů č.p. 656-658, 653-655, 
666-668, 698-599, 694-697 vlastníkům bytových jednotek v těchto domech za cenu 300,- 
Kč/m2. 
Splatnost kupní ceny je  

• jednorázově  před podpisem kupní smlouvy  
• ve splátkách uhrazených nejpozději do 31.10.2012. 

 
Toto usnesení je platné do 31.7.2012.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10/9 Dodatek č. 2 ke smlouvě  o úvěru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10/9.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 2  ke Smlouvě o úvěru registrační číslo  241/396-10  ze dne  12. 10. 2010 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 2.11.2011, 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: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10/10 Odkoupení rodinného domu č. p. 516, ul. Masarykova v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10/10.1 ZM ruší: 
usnesení č. 8/10.1 kdy 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. 

a usnesení č. 8/10.2, kdy uložilo 
RM předložit návrh finančního zabezpečení nákupu nemovitosti od …………..  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
10/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
uvádí, že řidiči porušují předpisy rychlou jízdou na ulici Komenského, žádá o kontrolu městskou policii. 
P. Šebek 
Radar v silných mrazech  nefunguje, musí se počkat na lepší počasí. 24.2. čeká městskou policii každoroční 
přezkoušení radaru, proto navrhuje spíše březen. Mezitím podá žádost na státní polici o povolení měření na 
této ulici.  
MUDr. Wendsche 
se zamýšlí nad rychostí, zda je 50 km/hod přiměřené. 
P. Šebek 
Někteří řidiči si pletou město se závodní dráhou, ti zodpovědní jezdí přiměřeně.  
P. Helma 
se dotazuje Ing. Koutné na možnost snížení rychlosti. 
Ing. Koutná  
Požadavku na snížení na 30 km/hod by pravděpodobně vyhověno bylo. 
P. Helma 
navrhuje nejprve zmapování situace (kontroly MP) a následně rozhodnout. Dotazuje se p. Francána na 
situaci před školou.  
Mgr. Francán 
Parkování před školou se zlepšilo, ke snížení rychlosti se domnívá, že 30 není úplně ideální, 50 je dostačující.  
Ing. Janeba 
má připomínku k čistotě města, plochy kolem Penny marketu jsou značně znečištěny odpadky. 
P. Helma 
Na tuto skutečnost upozorním pronajímatele p. Outulného. 
 
K bodu 
10/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
se dotazuje, zda budeme mít z provozovaných automatů nějaký příjem. 
P. Helma 
Poplatky jsou stanoveny z doby, kdy jsou přístroje provozovány na území města. Částka činí 55,--Kč/den a 
jedno koncové hrací zařízení, tj. asi 20 tis. ročně. Splatnost je vždy konec roku. Dále popisuje další příjem 
města ze zisku provozovatele. Na stránkách MF je zveřejněna tabulka, která uvádí předpokládaný příjem 
města v letošním roce. Pro Židlochovice činí tato částka 4 mil. Kč. Úředníci finančního úřadu se nás snažili 
přesvědčit o nerušení provozování automatů, neboť tím město o tuto částku přijde, osobně se ale 
nedomnívá, že je tato cifra reálná. V našem městě proběhnou ročně 2-3 exekuce právě kvůli dluhům 
z automatů.  
P. Šotnar 
se dotazuje, zda máme přehled o bezdomovcích, ať v této velké zimě někdo neumrzne. 
P. Brázdová 
tuto skutečnost probírala v soc. komisi. Situaci zmapovala, uvádí konkrétné jména a jejich umístění 
v buňkách u Adosy.  Dále chválí činnost městské policie, podařilo se nám v rámci projektu bezpečnost 
seniorů pořídit asi 10 bezpečnostních řetízků na dveře a 3 občankám se zdravotními problémy byly zapůjčeny 
tísňové linky k přivolání pomoci.  
MVDr. Forejtek 
se dotazuje na nákladovost pořízení takovéto linky.  
P. Šebek 
Jedná se o náramek s tlačítkem k připevnění na ruku – něco jako hodinky. Jeden stál asi 7,5 tis. Pokud se 
tyto bezpečnostní prvky osvědčí je možno požádat o další dotaci na rozšíření.  
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje, zda by si případní zájemci mohli pořídit toto zařízení na vlastní náklady.  
P. Brázdová 
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Ano 
P. Šebek 
popisuje konkrétní fungování. 
Mgr. Šenkyřík 
se vrací k fotkám pana Dezorta. Padl návrh na vydání historické publikace města, kam by se mohly použít. 
Sledují se výzvy dotací. 
 
K bodu 
10/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v19:22 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 10.1.2012 
 


