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Zápis z 10a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 22. 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 18:04 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter Wendsche, PhDr. Jitka Sýkorová, Lenka Brázdová, Ing. Jan 
Vitula 
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: 
 
10a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Kratochvíla a Ing. Ivo Janebu. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 10a 
 
10a/1 Zahájení 
10a/2 Rozprava občanů 
10a/3 Prodej bytové jednotky 234/2, ul. Zámecká v Židlochovicích 
10a/4 Rozprava občanů 
10a/5 Rozprava zastupitelů 
10a/6 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 10. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a MVDr. Pavlem 
Forejtkem, 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 
10a/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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K bodu 
10a/3 Prodej bytové jednotky 234/2, ul. Zámecká v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 10a/3 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
10a/3.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 234/2 v domě č. p. 234, ul. Zámecká v Židlochovicích, postaveném 
na pozemku p. č. 650/1, zapsanou na LV č. 2692 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 8170/32680,  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 panu xxxxxxxxxx za cenu 1 160 000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto rozhodnutí je platné  do 
31.5.2012.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
10a/4 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
informuje o častých dotazech občanů, zda budou zasílány složenky na daň z nemovitosti a zároveň odpovídá, 
že na zákl. informace Ing. Kafkové budou v květnu opět automaticky rozesílány. 
 
K bodu 
10a/5 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, jaký je výsledek prodeje zubárny.  
P. Helma 
Z kraje máme neúplné informace. Bylo podáno 5 nabídek, jedna z nevyšší cenou asi 7 mil. Kč. Kdo tuto cenu 
nabídl se zjistit nepodařilo. Tato nabídka bude předložena radě kraje a teprve po jejím schválení bude 
zájemce zveřejněn. Je však pravděpodobné, že tato nabídka není z naší zubařské laboratoře. Dokonce 
úřednice z kraje ani neví, která rada bude tento prodej projednávat.  Situaci budeme sledovat. 
P. Strašáková 
se dotazuje. jak je to s povrchem Masarykovy ulice. 
P. Helma 
Masarykova ulice byla z jeho pohledu uvedena do provozu provizorně. Je zde spousta vad a nedodělků. Tyto 
nedodělky však  užívání kanalizace i povrchu nezamezují, proto byla stavba předána s těmito vadami. Město 
má s povrchem komunikace zásadní problém, jsou tam nerovnosti, pochybná je i kvalita zaválcování, 
vyjmenovává další závady… Firma PSVS musí navrhnout řešení k jejich odstranění. Investorem této stavby 
byly Vodovody a kanalizace Židlochovicko a Město Židlochovice. Oba tyto subjekty neuhradí firmě doplatky 
do odstranění těchto závad. O tom všem je třeba občany informovat. 
MVDr. Forejtek 
se dotazuje na parkující octavii u křížku na Masarykově ul. Parkuje zde velice nevhodně, dotazuje se, zda jde 
o krátkodobou záležitost.  
P. Helma 
Ano, i sám majitel na tuto situaci upozornil, požaduje vydláždění plochy k parkování.  
P. Šotnar 
se dotazuje k nefunkčnosti infokanálu. Občanům hlavně vadí, že neslyší hlášení městského rozhlasu. 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 10a 3

P. Helma 
Přechod na digitální vysílání je velice náročný, stav se ale postupně zlepšuje. Vysílání v HD je u nás řešeno 
unikátně, odborník, který městu v tomto pomáhá konstatoval, že to, že to děláme na jednom PC a 
s minimálními náklady je rarita. Budeme za vzor dalším obcím a městům. Většina ostatních totiž vysílá 
z kvalitních drahých studií. Popisuje technická specifika.  
P. Šotnar 
zve přítomné na výstavu vín zahrádkářů dne 17.3.2012  
 
K bodu 
10a/6 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:30 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Josef Kratochvíl  ........................................................  
 
 
 Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 27.02.2012 
 


