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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 16. května 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 18:05 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, MVDr. Pavel Forejtek se dostavil v 19:05, MUDr. Peter Wendsche se dostavil 
v 18:10 
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: 
 
12/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
12/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 2 
 
12/1 Zahájení 
12/2 Rozprava občanů 
12/3 Zpráva o plnění usnesení 
12/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
12/5 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2012 
12/6 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2012 
12/7 Komunikace mezi ul. Masarykovou a silnicí II/425 
12/8 Odkoupení 4 m2 pozemku p. č. KN 1156/2 – u hráze Litavy 
12/9 Kontrolní výbor 
12/10 Rozprava občanů 
12/11 Rozprava zastupitelů 
12/12 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 11. zasedání ZM byl řádně ověřen PhDr. Jitkou Sýkorovou a Ing. Ivo 
Janebou, 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. 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 12 2

 
K bodu 
12/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
12/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 16.5.2012. 
 
V 18:10 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 13 členů ZM. 
 
K bodu 
12/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12/4 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
Npor. Bc. Libor Dofek (vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice) 
seznámil přítomné zastupitele se zprávou o bezpečnostní situaci ve městě Židlochovice za rok 2011. 
P. Helma 
se dotazuje ke statistice trestné činnosti, je trestná činnost na počet obyvatel v Židlochovicích nadprůměrná?  
Npor. Bc. Libor Dofek  
Újezd u Brna, který má asi 3 100 obyvatel, měl za rok 2011 45 trestných činů, toto město však není tak 
frekventované jako Židlochovice. Dále konstatuje, že je to smutný fakt, který je možná způsobený tím, že se 
státní policie zaměřuje především na okolní obce, možná by si měli na Židlochovice udělat více času.  
Dále se dotazuje k areálu Oázy. Objekt je majetkem města, činnost provozována nájemcem zde ustala a je 
zde tedy nyní větší klid, zajímá se, jak bude areál pokračovat dál. 
P. Helma 
O stavu intenzivně jednáme jak se stávajícím nájemcem tak se starostou Vojkovic. Současná nájemní 
smlouva je stále platná, držíme podmínky smlouvy. Od nájemce požadujeme především provoz koupaliště. 
Současný nájemce na jednání na radnici požadoval změnu podmínek smlouvy, jeho žádosti jsme však 
nevyhověli. Bylo to především prodloužení platnosti smlouvy (současná platí do roku 2015) a snížení 
nájemného na 1,-- Kč/ročně (současně je to 70 tis.) Máme od něj zprávy, že je připraven bazény zprovoznit, 
uhradit dlužné pohledávky za energie a nájemné. My mu vyhovíme v tom, že mu umožníme zprovoznění 
bazénů až od 1.7. místo 1.6. s tím, že pokud tak neučiní smlouva s okamžitou platností končí.  
JUDr. Čermáková 
doplňuje o další podrobnosti. 
Ing. Janeba 
se dotazuje, co bude s prostory, kde jsou maringotky a co s klubem? 
P. Helma 
Nájemce musí dát do pořádku zázemí pro koupaliště. Dá se však předpokládat, že na provozu koupaliště 
nevydělá a bude tedy pokračovat v duchu původní smlouvy, tj. provoz klubu. 
Ing. Koutná 
doplňuje, maringotky byly určeny pro provoz kempu, ten však není povolen. Nebyly uzavřeny smlouvy na 
pronájem pozemků s Vojkovicemi.  
Npor. Bc. Libor Dofek  
má obavu, pokud by byl kemp schválen, sloužil by jako ubytování pro zahraniční dělníky. 
Ing. Koutná 
V záměru je krátkodobé ubytování, to tento typ ubytování (pro dělníky) vylučuje. 
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P. Helma 
O tomto záměru jsme jednali, Vojkovice jsou ochotny plochy pronajmout pouze krátkodobě a jsou proti 
dlouhodobějšímu užívání. Investor byl takto informován, jinak by nemohl počítat s prodloužením smlouvy.   
 
ZM bere na vědomí: 
Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Židlochovice za rok 2011. 
 
K bodu 
12/5 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12/5 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
FV doporučuje bod ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
12/5.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
12/6 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12/6 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
Tímto bodem se zabýval také Finanční výbor, osobně nejsem příznivcem rozdělování dle tohoto systému. 
Protože město netvoří žádný přebytek hospodaření použitelný na tyto dary, rozdělujeme zde ze zdrojů, na 
které si půjčujeme za úrok. Doufá, že tedy rada zohledňovala také účelovost těchto příspěvků. 
P. Helma 
Organizace měly za úkol vypsat v žádostech účel použití těchto prostředků, oproti loňskému roku pak byla 
tato částka snížena.  
Ing. Vitula 
je přesvědčen o tom, že když někdo dělá něco zdarma a dobrovolně podporu si zaslouží. On by naopak 
organizace ke zbytečnému papírování nenutil, každý se zdravým rozumem vidí, jak která organizace 
v Židlochovicích funguje.  
P. Helma 
Je to plat dvou zaměstnanců a ti by ani část těchto aktivit uspořádat nezvládli.  
MUDr. Wendsche 
Co vedlo Skřivánek k tomu žádat tak vysokou částku? 
P. Helma 
Letos slaví jubileu své činnosti a p. Vrbová navrhla při této příležitosti vydání publikace. Takže žádali i o 
příspěvek na tuto publikaci. Teď je na nich, zda si seženou prostředky jinde anebo vyřeší situaci jinak.  
Mgr. Šenkyřík 
Na druhé misce vah je to, co organizace dělají, zkulturňování prostředí a vytváření jakési komunity, která je 
taky velice důležitá. Organizují spoustu akcí a město tím má ušetřenou práci. Je to prevence a estetizace 
prostředí a to je důležité. 
 
ZM bere na vědomí: 
schválené příspěvky jednotlivým organizacím z rozpočtu města dle přiložené tabulky. 
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K bodu 
12/7 Komunikace mezi ul. Masarykovou a silnicí II/425 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
dopis občanů k projektu „Komunikační úpravy s parkovištěm na sídl. Družba“. 
 
K bodu 
12/8 Odkoupení 4 m2 pozemku p. č. KN 1156/2 – u hráze Litavy 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
12/8.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit část pozemku p. č. KN 1156  o výměře  4 m2 v k.ú. Židlochovice od xxxxxxxxxxxxx za 
dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.  
 
Předmětná část pozemku byla oddělena geometrickým plánem číslo 1489-604/2012 
z 12.04.2012, vyhotoveným firmou „KVADRANT spol. s.r.o.“ a označena parcelním číslem 
1156/2. 
 
Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
12/9 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 12/9 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu vyřizování petic a stížností. Všechny petice a stížnosti byly řešeny dle schválených 
pravidel. KV neshledal závady při jejich řešení. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
K bodu 
12/10 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 19 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
uvádí zájem občanů z ulice Palackého o odkup pozemků před jejich domy. Bylo jim řečeno, že to nelze, že 
přes pozemky jsou vedeny sítě. Užívat pozemek lze, ale odkoupit ne. 
P. Helma 
O této žádosti jsem neslyšel, ale měla by být směrována na Odbor investic a místního hospodářství. 
Vysvětluje následný postup.  
Ing. Koutná 
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uvádí, že obecně Technická komise tyto odkupy nedoporučuje, a to kvůli sítím. Výjimky byly pouze když šlo 
např. o nějaké zarovnání hranice apod. 
Mgr. Francán 
Obrátila se na mě skupina občanů ohledně výstavby firmy Outulný. Stavba za Penny se zastavila, o čemž 
svědčí i existence zahrádky u orlovny.   
P. Helma 
Osobně předpokládá, že se stavba nezastavila a v nějakém tempu pokračuje. O zahrádce existuje nepsaná 
ústní dohoda, že výstavba pasáže nebude se zahrádkou kolidovat. Ve smlouvě je zakotvena podmínka, že 
kolaudace musí proběhnout do konce roku 2012, jinak by nebyly firmě převedeny pozemku pod budovou za 
částku 1,-- Kč.  
Mgr. Francán 
Další dotaz má k výstavbě naproti Penny, zda byl již učiněn posudek památkového úřadu a zda ho dá město 
k dispozici.  
P. Helma 
Toto je dotaz spíše pro státní zprávu, tyto podklady samospráva nemá. 
Ing. Koutná 
doplňuje, je požádáno o územní a stavební řízení, kde je vyjádření památkového ústavu, nikoliv však ještě 
závazné stanovisko pracoviště památkové péče. Dle informace st. úřadu je toto vyjádření kladné.  
P. Šotnar 
se chtěl taky dotázat na informaci, že se stavba zastavuje. Údajně nemá investor nájemce, pošta o prostory 
zájem nemá.  Dále se dotazuje k demolici objektu naproti Penny, zda Outulný složil zálohu za pozemky a zda 
je v objektu azbest.  
Ing. Koutná 
Je požádáno o demolici, dostali jsme projektovou dokumentaci a prohlídkou bylo zjištěno, že v objektu 
azbest není, čeká se na vydání demoličního výměru.  
P. Helma 
Ve smlouvě je, že záloha bude uhrazena do konce března a po schválení územního rozhodnutí. To však 
dosud nenastalo, a proto není právo tuto částku dle smlouvy vymáhat. Detaily vydání zjistíme a zastupitelům 
oznámíme.   
P. Šotnar 
se dotazuje k prodeji „zubárny“.  
P. Helma 
Nový majitel je již znám, je to firma Jambor se sídlem v Blučině. Vedení města již s novým majitelem 
jednalo, jejich záměry jsou podobné se záměry města. Nyní se chystají narovnat nájmy na tržní ceny a 
investovat do obnovy. Pokud by se zájem o prostory snížil, uvažují o redukci nájemců do jedné budovy a 
v druhé o zbudování zařízení typu Vila Martha v Hrušovanech nebo Dům pro seniory v Rebešovicích. Rovněž 
jim byl přednesen záměr města o rozšíření DPS, reakce byla příznivá.  
P. Šotnar 
se dotazuje na schválenou dotaci na opravu památníku. 
 
19:05 se dostavil MVDr. Pavel Forejtek, přítomno je 14 členů ZM. 
 
P. Helma 
Tento projekt má jasná pravidla a předpokládá se, že bude realizován tak, jak bylo uvedeno v žádosti, tj.  
oprava památníku na hřbitově a u ZŠ. 
P. Šotnar 
se dotazuje na naznačenou rozptylovou loučku na hřbitově.  
Ing. Koutná 
V současnosti se připravuje vsypová loučka (popisuje její umístění), Ing. Dratva by měl v krátké době 
zpracovat návrh jak ji doplnit kameny a výsadbou, aby bylo místo důstojné. Následně bude zpracován 
provozní řád.  
P. Helma 
konstatuje, že Ing. Dratva momentálně řeší i obrovské problémy se zajištěním úklidu města. Uvádí výrazné 
rozdíly v poskytování veřejné služby úřady práce. V různých městech je úřady práce poskytován různý 
časový úsek pro tuto službu. Někde pracují nezaměstnaní 20 hodin týdně, někde – u nás – je to 20 hodin 
měsíčně!  Pan tajemník zpracovává dotaz na MPSV o vysvětlení tohoto rozdílného přístupu úřadů práce. 
Spokojenost s touto službou rozhodně není. Požádali jsme o 8 pracovníků a dorazili 4. Město proto muselo 
na pracovníky čety vypsat brigádu. 
Ing. Vitula 
mluvil o tomto problému s ministrem, činí se kroky, aby se přístup ředitelů těchto úřadů změnil. 
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K bodu 
12/11 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 22 diskusních příspěvků 
 
P. Strašáková 
upozorňuje na nebezpečný nájezd lávky cyklostezky. Velké nebezpeční vidí především pro dětské cyklisty.  
P. Helma 
vysvětluje. Rozšíření a budování bezpečnějšího úseku cyklostezky je jeden z 13 projektu Cyklistické stezky 
Brno-Vídeň. Město se na tomto projektu finančně podílí 10%. Tato závada byla při kontrole dozorem 
zjištěna, město se obrátilo na CS-BV s žádostí o nápravu. Firma PSVS, která je dodavatelem, se zavázala do 
doby předání zábradlí zbudovat. 
Ing. Koutná 
Mělo by to být do kolaudace, tj. zítra. 
MVDr. Forejtek 
měl možnost dnes několikrát projíždět křižovatkou. Provoz je zde opravdu obrovský. Dotazuje se na 
inteligentní semafory.  
P. Helma 
Nejprve je třeba udělat analýza provozu křižovatky, domnívali jsme se, že to spočítáme laicky, ale ukázalo 
se, že je třeba analýza odborná.  
Ing. Koutná 
Dvě firmy, nezávisle na sobě, odhadly cenu za semafory na asi 4 mil. Kč, inteligentní pak na 6 mil. Kč. I 
Technická komise doporučila nejprve zpracování analýzy, která vyjde na asi 40 tis. Kč.  
Ing. Králová 
se dotazuje, zda je analýza vůbec nutná, když víme, že semafory jsou potřeba. Co bude jejím výstupem. 
Ing. Koutná 
Názory odborníků se různí, někteří pro semafory tak jednoznačně nejsou, proto analýzu ano. Doprava by se 
semafory urychlit nemusela.   
P. Helma 
I on analýzu doporučuje. 
MUDr. Wendsche 
Měli bychom ctít závěry Technické komise, která analýzu doporučuje.  
Mgr. Šenkyřík 
konstatuje, že zde hraje roli i moment bezpečnosti a nejen pohled ze strany řidičů. Bezpečnost dětí je také 
zásadní. 
MVDr. Forejtek 
souhlasí. 
Ing. Vitula 
vysvětluje fungování inteligentního semaforu. Auta jedoucí do obce vyšší rychlostí jsou následně na 
křižovatce červeným světlem zastavena.  
Ing. Koutná 
Semafory zde historicky byly, k tragické nehodě však došlo tím, že chodec přecházel na červenou, protože 
žádné auto zrovna nejelo.  
P. Helma 
Přechod se zbezpečnil i tím, že jsou zde zbudovány ostrůvky. 
Ing. Janeba 
se dotazuje na možnost zbudování kruhového objezdu. 
P. Helma 
Jeho poloměr by zasahoval velice zásadně do náměstí, proto vhodný není.  
Ing. Koutná 
vysvětluje specifika kruhového objezdu.  
P. Šotnar 
zve přítomné  zastupitele na seminář o víně 25.5.2012. 
Mgr. Šenkyřík 
konstatuje k návrhu na přejmenování gymnázia na Gymnázium Václava Havla, že ředitel gymnázia 
přejmenování nedoporučuje, je s tím spojena vysoká administrativní náročnost a i vazby býv. prezidenta na 
toto gymnázium nejsou.  
Ing. Vitula 
souhlasí. 
P. Helma 
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informuje o tom, že v rámci schválené vyhlášky o zákazu hazardu ve městě proběhlo jednání se zástupci 
měst České Velenice a Frýdlant na Ostravicí, kterého se zúčastnil i zástupce sdružení Brnění. Bylo 
dohodnuto, že město připraví komunální ústavní stížnost na Ústavní soud. Tuto stížnost by muselo schválit 
zastupitelstvo města, je proto možné, že k tomuto účelu bude svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. 
Dále informuje o zítřejší plánované obchůzce města, které se zúčastní rada města. Zváni jsou i zastupitelé. 
 
K bodu 
12/12 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:35 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Růžena Strašáková  ........................................................  
 
  
 Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
  
V Židlochovicích dne 23.5.2012 
 


