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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 27. června 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 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Ing. Petr Chocholáč, Ing. Jan Vitula, PhDr. Jitka Sýkorová se dostavila 
v 18:06, Ing. Jana Králová se dostavila v 18:12 
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: 
 
13/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
PhDr. Jitka Sýkorová se dostavila v 18:06, přítomno je 11 členů ZM. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 13 
 
13/1 Zahájení 
13/2 Rozprava občanů 
13/3 Zpráva o plnění usnesení 
13/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
13/5 Realizace individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji II.“ 
13/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2011 a auditorská zpráva 
13/7 Plán jednání ZM na II. pololetí 2012 
13/8 Rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2012 
13/9 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
13/10 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
13/11 Protipovodňová opatření města Židlochovice - bezdrátový rozhlas 
13/12 Odkoupení pozemků pod bytovým domem č. p. 663 – 665 na sídlišti     
13/13 Přijetí daru – pozemek p. č. 1688 v k.ú. Židlochovice 
13/14 Záměr prodeje domu Komenského 52 
13/15 Prodej bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 v Židlochovicích 
13/16 Návrh na založení organizační složky města – Městské kulturní středisko (centrum) Židlochovice 
13/17 Návrh na zrušení organizační složky města – Městská knihovna Židlochovice  
13/18 Kontrolní výbor 
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13/19 Rozprava občanů 
13/20 Rozprava zastupitelů 
13/21 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 12a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Ing. Janou 
Královou, 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 
13/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
13/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/3 
 
Ing. Jana Králová se dostavila v 18:12, přítomno je 12 členů ZM. 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Usnesení navržené 
ke zrušení KV odsouhlasil. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 27.06.2012. 
 
Návrh usnesení: 
 
13/3.1 ZM ruší: 
Usnesení č. 40/5 z 4.8.2010, kdy rozhodlo: 

prodat   budovu č.p. 525 na parcele č. 509/2 a 507/2 v k.ú. Židlochovice (garáže HZS 
JmK) a pozemky v k.ú. Židlochovice: 
 

 Parcela  číslo 
Využití a druh 
pozemku 

výměra v 
m2 

Část 
pozemku KN 510/2 

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha Cca 110  

pozemek KN 511 
Jiná plocha, ostatní 
komunikace 316 

pozemek KN 513 
Jiná plocha, ostatní 
komunikace 329 

pozemek KN 509/1 
Jiná plocha, ostatní 
komunikace  626 

pozemek KN 509/2 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 182 

 
České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje Zubatého 
685/1, Brno-sever - Zábrdovice, 614 00, okres Brno-město, IČ 70884099 za cenu 15 000,- 
Kč. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/4 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar  
se dotazuje, zda bude k plánované vsypové loučce určen k ukládání popela obřadník. 
JUDr. Čermáková 
Podrobnosti nejsou ještě doladěny, ale počítáme, že to bude hrobník. 
P. Helma 
Detaily bude řešit Řád pohřebiště, který bude předložen zastupitelstvu ke schválení. 
P. Šotnar 
děkuje za zřízení vsypové loučky, občané budou rádi. Dále se dotazuje k návrhu na zvýšení platby za svoz 
domovního odpadu. 
P. Helma 
vysvětluje, změnil se zákon, který stanovuje max. výši poplatku za svoz domovního odpadu. Město tak může 
účtovat až 1.000,--Kč na obyvatele, vysvětluje způsob výpočtu částky. Do konce roku je třeba upravit 
vyhlášku, která bude zastupitelstvu předložena ke schválení. Finanční výbor navrhuje cenu 750,-- 
Kč/obyvatele. Rada města se na svém dnešním jednání na konkrétní částce neshodla, přítomni byli čtyři 
radní, z nichž dva byli pro 650,-- Kč a dva pro 750,-- Kč na obyvatele. Zastupitelé mohou o navržených 
částkách přemýšlet. 
Ing. Janeba 
vysvětluje názor Finančního výboru. Náklad na občana vychází na cca 1.200,-- Kč, proto FV navrhl 750,-- Kč. 
Je to adekvátní částka, kterou by město mohlo od občana získat. 
P. Šotnar 
Tento argument a důvody je potřeba občanům řádně vysvětlit, např. ve zpravodaji. 
 
K bodu 
13/5 Realizace individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji II.“ 
Předkladatel: Lenka Brázdová, radní města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/5 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, kdo bude jmenován jako koordinátor. 
P. Brázdová 
Koordinátorem jsem já a v řídící skupině je ještě paní Mašová, Vaculková a Richterová.  
Ing. Janeba 
se dotazuje, na co bude využita odměna.  
P. Brázdová 
Odměna je určena pro tuto řídící skupinu. 
 
Návrh usnesení: 
 
13/5.1 ZM schvaluje: 
smlouvu o spolupráci mezi městem Židlochovice a Jihomoravským krajem v rámci projektu 
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2011 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/6 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
děkuje Finančnímu odboru a především účetním za bezchybné zvládání své práce, auditoři nenašli žádné 
pochybení, stejně tak kontrola z Ministerstva financí, která kontrolovala práci auditorů. 
 
Návrh usnesení: 
 
13/6.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2011, a to bez výhrad a  schvaluje auditorskou zprávu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/7 Plán jednání ZM na II. pololetí 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13/7.1 ZM schvaluje: 
termíny řádných jednání ZM na II. pol. r. 2012 – dle rozpisu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
13/7.2 ZM ukládá: 
zveřejnit termíny řádných jednání ZM na II. pol. r. 2012 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/8 Rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
FV opatření projednal a doporučuje ke schválení. 
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Návrh usnesení: 
 
13/8.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 5  rozpočtu  r. 2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/9 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13/9.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. městu Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/10 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13/10.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. městu Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/11 Protipovodňová opatření města Židlochovice - bezdrátový rozhlas 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/11 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda bude možné shlédnou údaje o výšce hladiny nebo průtoku vody i na stránkách města. 
P. Helma 
Již teď funguje odkaz na stránkách města o vodním stavu a průtoku řeky Litavy v Blučině.  
 
Návrh usnesení: 
 
13/11.1 ZM schvaluje: 
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podání žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření města Židlochovice“ do 
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní protipovodňové ochrany. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/12 Odkoupení pozemků pod bytovým domem č. p. 663 – 665 na sídlišti     
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/12 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Janeba 
Nelíbí se mu, že někdo tlačí město k tomu, aby koupilo zeleň a chodník za cenu 300,-- Kč/m2. 
P. Helma 
souhlasí, stejný názor zazněl i na Finančním výboru. 
 
Návrh usnesení: 
 
13/12.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od spoluvlastníků 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
pozemky p. č. 1019/14, 2791/2, 2792/2, zapsané na LV č. 965 v katastru nemovitostí pro obec 
a k.ú. Židlochovice, za celkovou cenu 115.800,- Kč se splatností do 31.12.2012.   
 
Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2012.     
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 1 zdržel 
 1 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/13 Přijetí daru – pozemek p.č. 1688 v k.ú. Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13/13.1 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar od spoluvlastníků 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
pozemek p.č. 1688, zapsaný na LV č. 965 v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice.  
 
Náklady spojené s přijetím daru ponese ze svého město Židlochovice.  
Toto usnesení je platné do 31.12.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/14 Záměr prodeje domu Komenského 52 
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Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/14 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
Ing. Maša 
se dotazuje, zda byl proveden odhad ceny oprav tohoto domu.  
Ing. Dobyšek 
Dům je starý, vlhký s vysokými stropy. Vlhkost není jednoduché odstranit, podřezání bytů je těžko 
proveditelné, nájemníky by bylo nutné vystěhovat. Dříve sloužil tento dům jako sklad podniku, rozvody vody 
a tepla nejsou pro byty vůbec přizpůsobené. V domě jsou velké ztráty. Opravu odhaduje na 5 mil. Kč. Dům 
by mohl být pro investora vhodný například pro vytvoření nebytových prostor.  
P. Šotnar 
se dotazuje, zda by o koupi neměli zájem nájemníci bytů.  
P. Dobyšek 
to spíše nepředpokládá. 
P. Šotnar 
A co s nájemníky, kam půjdou? 
P. Helma 
Komplikace by to obyvatelům přineslo. 
JUDr. Čermáková 
se domnívá, že výhledově by si mohli pomoct. Zpočátku by to bylo nepříjemné, ale do budoucna dojde ke 
zlepšení bydlení. 
P. Šotnar 
se dotazuje, kolik vybere město na nájmech, zda se to vůbec vyplatí.  
Ing. Dobyšek 
To co město vybere investuje do oprav, byla provedena výměna oken, nová fasáda, nátěry,.. za posledních 
6-7 let bylo do oprav vloženo cca 1 mil. Kč.  
P. Helma 
Konstatuje, že zásadní určitě bude nabídnutá cena.  
Ing. Janeba 
se dotazuje, zda byli nájemníci o chystaném prodeji informováni.  
P. Helma 
Oficiální oznámení bude teprve zasláno.  
 
Návrh usnesení: 
 
13/14.1 ZM rozhodlo: 
vyhlásit záměr prodeje budovy č. p. 52 na ulici Komenského  včetně  pozemku  p. č. 359/1 v k. 
ú. Židlochovice.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/15 Prodej bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/15 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje, kdy byla uzávěrka nabídek. 
P. Helma 
Je pravidlem, že se nabídky přijímají do konání zastupitelstva, tedy do dneška. Konec vyvěšení byl v pondělí 
25.6.2012. 
 
Návrh usnesení: 
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13/15.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č.  591/4 v domě č.p. 591, ul. Tyršova v Židlochovicích,  postaveném 
na pozemku p.č. 712/1, 713/8, 714/1 zapsanou na LV č. 1860 a LV č. 2065 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 589, 590, 591 ve výši 
7646/123489 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 712/1, 713/8, 714/1 ve výši  
7646/123489  xxxxxxxxxxx  za cenu  950 000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena v plné 
výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.  Toto rozhodnutí je platné  do 30.9.2012.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/16 Návrh na založení organizační složky města – Městské kulturní středisko Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/16 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Mgr. Francán 
se dotazuje na názor paní Bartákové. 
Mgr. Šenkyřík 
Bylo to s ní diskutováno a jí se to zdálo jako dobré řešení. 
 
Návrh usnesení: 
 
13/16.1 ZM schvaluje: 
Návrh zřizovací listiny Městského kulturního střediska Židlochovice a založení organizační 
složky města – Městské kulturní středisko Židlochovice ke dni 1.7.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/17 Návrh na zrušení organizační složky města – Městská knihovna Židlochovice  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13/17 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13/17.1 ZM ruší: 
ke dni 30.6.2012 organizační složku města – Městská knihovna Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/18 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 13/18 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
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P. Šotnar 
KV předkládá ke schválení plán práce na II. pololetí 2012. Jsou to Pohledávky města a jeho závazky, 
poskytování VFP společenským organizacím – vyúčtování, Městská policie – činnost a mediální a informační 
zařízení města – Infokanál a RTIC . 
 
Návrh usnesení: 
 
13/18.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na II. pololetí 2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/19 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 14 diskusních příspěvků 
 
PhDr. Sýkorová 
si všimla napadených listů platanů na Rubenově ulici. Je tam mšice a stromy je třeba postříkat.  
Mgr. Francán 
upozorňuje na zanedbanou nemovitost na Strejcově sboře, p. č  519.  Padá tam zeď a nemovitost je 
v dezolátním stavu. Pokud by narušená zeď spadla na dítě nemůže to přežít.  
P. Helma 
Ano, OIMH posoudí stav nemovitosti. 
Mgr. Francán 
informuje o založení Sdružení občanů „Za zámecké Židlochovice“.  
Cílem jejich činnosti je: 

� podpora a ochrana historických dominant Města Židlochovice, 
� podpora vyváženosti historických objektů s novými záměry výstavby ve městě, 
� spolupráce s orgány státní správy a samosprávy při zlepšování podmínek bydlení, 
� zlepšování životního prostředí a kultury bydlení, 
� organizování sportovních a společenských aktivit, 
� podpora řešení individuálních problémů členů sdružení v souvislosti s bydlením. 

Zmocněncem sdružení je pan Hlaváč. Členové sdružení ho oslovili kvůli plánované výstavbě p. Outulného 
naprosti Penny. Sdružení se o tuto stavbu zajímá proto, že se stavba neustále nehýbe, firma nezaplatila 
městu první splátku za pozemek, nebylo zahájeno st. řízení. Visí to na městském památkovém ústavu. 
Předkládá zastupitelům vizualizace pohledů směrem od zámeckého parku. Firma Pelčák tyto nelichotivé 
pohledy nedodala včas. Bude kvůli tomu zasedat umělecká rada brněnského ústavu památkové péče, která 
to bude řešit. Z indicií která má, bude sdružení chtít být účastníkem řízení a bude chtít do toho zasahovat. 
P. Helma 
Postoj města je teď takový, že vyčká rozhodnutí památkářů. Domnívá se, že pokud bude toto rozhodnutí 
kladné tak stavební úřad nemá důvod stavbu nepovolit.  
 
 
 
Ing. Janeba 
Zajímá ho historická zkušenost s nepříliš dobře postavenými smlouvami města. Jak je ve smlouvě ošetřeno 
to, že p. Outulný nebyl schopen st. povolení získat.  
P. Helma 
Podmínka vyplacení zálohy je vydání kladné územně plánovací informace. Pokud památkáři budou mít na 
výstavbu negativní názor, nemůže st. úřad tuto informaci vydat. Z tohoto důvodu není možné požadovat od 
firmy za tyto pozemky zaplacení zálohy. Další podmínkou je, že úhrada celé částky a převod pozemku do 
vlastnictví firmy nastane ve chvíli, kdy postaví celou podzemní část parkoviště, která nebude převyšovat 
okolní terén. Dále je tam časový termín, kdy musí být tyto podmínky splněny. Jestliže bude vydáno negativní 
stanovisko památkářů a st. úřad vydá ve st. řízení záporné stanovisko, firma nebude moci dodržet podmínky 
smlouvy a smlouva se zruší. 
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Ing. Janeba 
se dotazuje konkrétně. 
JUDr. Čermáková 
30.6.2014 je termín kolaudace, je to nejzazší termín pro zrušení smlouvy. Dohodou lze smlouvu ukončit 
kdykoliv. 
Ing. Janeba 
se dotazuje na pokuty ve smlouvě. 
JUDr. Čermáková 
cituje ze smlouvy: 

„Budoucí kupující se   zavazuje zrealizovat a dokončit výstavbu do 30.6.2014.  Budoucí kupující se 
zavazuje v rámci realizace výstavby také dobudovat chodník  podél prodávaných pozemků  v ulici 
Zámecká  (podél vozovky, délka cca 130 m  šíře min. 1,5 m) a upravit plochu směrem ke státní silnici 
Židlochovice – Žabčice až po hranici pozemků p.č. 648/1 s p.č. 654. V případě nesplnění byť jen 
některého z uvedených závazků uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč, v případě nesplnění konečného termínu realizace stavby uhradí budoucí kupující budoucímu 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,200.000,- Kč, pokud takové nesplnění není důsledkem 
neposkytnuté součinnosti budoucího prodávajícího nebo okolností vylučujících odpovědnost.“  

P. Helma 
doplňuje, že pro výstavbu pasáže vedle Orlovny musí p. Outulný splnit podmínku kolaudace do 31.12.2012, 
jinak ztrácí možnost získání pozemku pod pudovou a parkovištěm za 1,-- Kč. Dále přednáší dotaz MUDr. 
Wendscheho k hromadám suti před komínem. P. Outulný byl s tímto dotazem osloven a slíbil do 14 dnů 
posekat na této hromadě trávu. Pokud dostane souhlas památkářů k výstavbě u zámecké zdi plánuje tuto 
suť použít do základů této stavby. Dále ing Outulný ubezpečil vedení města o to, že s termínem dokončení 
výstavby pasáže je seznámen a počítá s ním. Do 15.7.2012 má mít projekt výstavby parkoviště a návrh 
fasády, který předá městu k odsouhlasení.  
Ing. Maša 
se dotazuje, zda je možné posekat trávu u odpočívky u lávky za sběrným dvorem. 
P. Helma 
odpovídá, že ano, je zde stanovena menší frekvence sekání, pokud je ale odpočívka zarostlá, město ji 
poseká.  
 
K bodu 
13/20 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
Na FV projednávali otázku snižování ceny prodávaného městského bytu. Z debaty vyplynulo, že město nabízí 
byt v takovém stavu, který je pro případné zájemce naprosto neatraktivní. Každý správný hospodář by se 
měl snažit byt určený k prodeji maximálně zatraktivnit a snažit se tak zajistit maximální počet zájemců. Do 
budoucna navrhuje s tímto počítat.  
P. Helma 
Město zpracovává návrh nového znění nájemních smluv, kde bude začleněno, že nájemník musí byt opustit 
vymalovaný a uklizený. Do smlouvy bude rovněž zapracována kauce.  
P. Šotnar 
konstatuje, že vznikla nová verze zpravodaje, a že se pan Vavřík vzdal funkce redaktora. Ptá se, jak se bude 
tato situace řešit 
P. Helma 
Pan Vavřík nabyl  dojmu, že se jeho přínos pro zpravodaj snižuje, a proto radě zpravodaje navrhl, že by 
přestal tuto činnost vykonávat. Starosta považuje tento krok za nešťastný, vyzdvihuje zásluhy p. Vavříka a 
jeho přínos pro město a zpravodaj, který je neoddiskutovatelný. Názor většiny rady zpravodaje je ten, že by 
bylo nejvhodnější ho k této práci vrátit a pokusit se vyřešit problémy, kvůli kterým k tomuto rozhodnutí 
došlo. Dále uvádí, že na radě města byl probírán statut a koncepce zpravodaje, radní se dohodli, že statut 
nebude ještě radou města schválen, ale nejprve bude podrobně konzultován se všemi členy rady zpravodaje.  
S panem Vavříkem bude jednáno.  
Mgr. Šenkyřík 
Je zájem, aby pan Vavřík pokračoval i nadále a budeme rádi pokud ano. Statut byl předložen v pracovní verzi 
a bude se o něm dále jednat. 
Ing. Králová 
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Na radě proběhla ohledně zpravodaje dlouhá diskuse, snaha je odstranit třecí plochy, které vnikly, nastavit 
řád a situaci uklidnit. 
P. Šotnar 
konstatuje, že do budoucna pan Vavřík stejně jednou skončí a je třeba uvažovat o tom, kdo by ho mohl 
zastoupit. Dělá to mnoho let a velice dobře. Dále apeluje na zastupitele, aby se zajímali o blaho občanů a 
nevedli zbytečné žabomyší války. 
 
K bodu 
13/21 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:00 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 3.7.2012 
 


