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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 21. prosince 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 18:02 hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:30 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:02 hodin starosta Vlastimil Helma a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 
schopné usnášení. Zastupitelstvo města uctilo minutou ticha památku Václava Havla. 
 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 
B/ Volba ověřovatelů zápisu 
  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a Lenku Brázdovou. 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 9 
9/1 Zahájení 
9/2 Rozprava občanů 
9/3 Zpráva o plnění usnesení 
9/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
9/5 Prodej pozemků pod bytovým domem sídl. Družba 663 - 665 v Židlochovicích    
9/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
9/7 Plán jednání ZM na I. pololetí 2012 
9/8 Rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2011 
9/9 Finanční výbor  
9/10 Financování  nákupu nemovitosti od p. Vašíčka 
9/11 Rozpočet  roku  2012 a rozpočtový výhled 
9/12 Darování pozemků Jitka Karpičková, Volgogradská 2466/12, Ostrava jih-Zábřeh 
9/13 Návrh organizačního řešení  pracovního místa - Samostatný referent Regionální kabelové televize 
9/14 Prodej bytové jednotky 234/2 ulice Zámecká v Židlochovicích 
9/15 Nový člen finančního výboru 
9/16 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2011, kterou se zakazuje na území města 

Židlochovice provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné podobné 
hry povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů 

9/17 Kontrolní výbor 
9/18 Rozprava občanů 
9/19 Rozprava zastupitelů 
9/20 Závěr 
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Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 8c. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Růženou 
Strašákovou, 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 
9/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
9/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno ve zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 21.12.2011. 
 
Návrh usnesení: 
 
9/3.1 ZM ruší: 
usnesení č. 8b/12.1 z 16.11.2011 kdy  

„ZM rozhodlo prodat bytovou jednotku č.  591/4 v domě č. p. 589, 590, 591 
postaveném  na pozemku p. č. 712/1, 713/8, 714/1, zapsanou na LV č. 2065 v KN 
pro obec a k.ú. Židlochovice, dále spoluvlastnický podíl na společných částech domu 
č. p. 589, 590, 591 ve výši 7646/123489 a spoluvlastnický podíl na pozemcích  p. č. 
712/1, 713/8, 714/1 ve výši 7646/123489, zapsané na LV č. 1860 v KN pro obec a 
k.ú. Židlochovice do společného jmění manželů manželům ……….. za cenu 
1.160.000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena tak, že částka 750.000,- Kč bude 
formou zálohy zaplacena při podpisu kupní smlouvy zbývající část ve výši 410.000,- 
Kč bude zaplacena do 14 dnů od data doručení dokladu o provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.  Prodej se uskuteční pod podmínkou 
vyklizení předmětného bytu. Toto rozhodnutí je platné do 31.3.2012.“ 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/4 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda se schválené rozhodnutí rady o pronájmu sklepních prostor radnice za poplatek, týká i 
společenských organizací města. 
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P. Helma  
odpovídá, že ne, týká se především fyzických subjektů, pro místní organizace je zapůjčení zdarma. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovic.  
 
K bodu 
9/5 Prodej pozemků pod bytovým domem sídl. Družba 663 - 665 v Židlochovicích    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
9/5.1 ZM rozhodlo: 
prodat podíly na  pozemcích p. č. 2791/2 a 2792/2 (vznikající na základě návrhu 
geometrického plánu č. 1469-291/2011 zpracovaného Ing. Čestmírem Ryšavým)  - odpovídající 
podílům na společných částech domu  - vlastníkům bytových jednotek v domě č. p.  663, 664, 
665 za cenu 300,- Kč/m2. Pokud bude cena, za kterou město tyto pozemky získá do vlastnictví, 
vyšší než je cena 300,- Kč/m2, pak město tyto pozemky prodá za cenu stejnou, za kterou 
pozemky odkoupilo. Kupní cena bude splatná jednorázově při podpisu  kupní smlouvy. Platnost 
tohoto doplnění není časově omezena.  
Usnesení č. 8/12 ze dne 19.10.2011 v dalších ustanoveních, která nejsou tímto usnesením 
měněna,  zůstává v platnosti. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/6.1 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 
9/7 Plán jednání ZM na I. pololetí 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/7.1 ZM schvaluje: 
termíny řádných jednání ZM na I. pol. r. 2012 – dle rozpisu. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
9/7.2 ZM ukládá: 
zveřejnit termíny řádných jednání ZM na I. pol. r. 2012 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/8 Rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
za FV s odkazem na následující bod, zápis č. 7 FV,  doporučuje schválit toto rozpočtové opatření. 
 
Návrh usnesení: 
 
9/8.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu  r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/9 Finanční výbor 
Předkladatel: Ing. Ivo Janeba, předseda FV ZM 
popis: příloha č. 9/9 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
uvádí, že se finanční výbor na svém posledním zasedání zabýval rozpočtem na rok 2012 a desetiletým 
rozpočtovým výhledem.  FV doporučuje schválit rozpočet i desetiletý rozpočtový výhled, i když názor 
finančního výboru tentokrát jednotný nebyl, což odráží aktuální stav financí města. Finanční výbor dále 
doporučuje ZM, aby pověřilo RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních 
akcí. Je nutné, aby byly dotační prostředky zapojované do rozpočtu hned, jak jsou na účet přijaty. Nákup 
nemovitosti č. p.  516 pak, s odkazem na rozpočet, doporučuje nerealizovat. Dále FV doporučuje v položce 
příspěvky neziskovým organizacím rozdělit čerpání na obě pololetí a vytvořit rezervu ve výši 100 tis. Kč. FV  
vzal také na vědomí výsledek kontroly závazků a pohledávek města kontrolním výborem a necítí se 
kompetentní vyjadřovat k navyšování počtu pracovníků na odborech města. To je zodpovědnost 
vedoucích a řídících pracovníků. Z čistě ekonomického pohledu je však navyšování počtu pracovníků 
v rozporu s úspornými opatřeními.  
   
18:30 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 14 členů ZM. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu FV ZM. 
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K bodu 
9/10 Financování  nákupu nemovitosti od p. Vašíčka 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/10 
 
Diskuse: 31 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se ztotožňuje se názorem finančního výboru, vzhledem k zadluženosti města navrhuje peníze získané 
z prodeje pozemku u zámecké zdi využít pro něco jiného. Pokud by se nemovitost koupila, bude se město o 
ni muset starat, a to jsou další výdaje, navrhuje rozhodnout se nekupovat. Případné vybudování komunikace 
lze řešit i jinak, např. stavební uzávěrou. 
Ing. Janeba 
se dotazuje na již přijaté usnesení, kdy byla schválena realizace koupě do konce února. 
JUDr. Čermáková 
vysvětluje, že v této lhůtě je třeba realizovat koupi, tj. podepsat smlouvu, ne přímo platbu.  
Ing.  Vitula 
je přesvědčen, že tento nákup je dobrá investice vzhledem k budoucímu rozvoji města. Pokud však 
zastupitelstvo dojde k závěru nekupovat, bude ho respektovat. Přesto se však domnívá, že z dlouhodobého 
hlediska je to jedinečná šance. Tato možnost koupě se nemusí třeba 50 let opakovat. Chápe argumenty 
o finanční situaci města, avšak v tomto případě je pro koupi.   
P. Helma 
Vzhledem ke kontinuitě rozhodování bývalých zastupitelstev doporučuje využít tuto šanci a nemovitost 
koupit. Úvěry, které město v současnosti splácí, jsou úročeny kolem 3%, připomíná, že na koupi předchozí 
nemovitosti u vlakového nádraží si muselo město půjčit. Na tuto koupi si půjčovat nemusíme. 
MVDr. Forejtek 
konstatuje, že zbudování propojky projednávala na svém jednání i komise životního prostředí. Komise 
neshledala žádnou skutečnost, kterou by předmětná komunikace měla zlepšit kvalitu životního prostředí ve 
městě (především snížením dopravního zatížení v oblasti náměstí). To, že je tato propojka v územním plánu 
15 let neznamená, že je pro město přínosem.  
P. Helma 
se domnívá, že významnějším argumentem by bylo, pokud by propojku nedoporučila komise technická, která 
je více kompetentní se k této věci vyjadřovat.  
Ing. Vitula 
navrhuje schůzku v měsíci lednu, na kterou by byli pozváni zastupitelé, odborníci přes dopravu a územní 
plán. Tam padnou pádné argumenty k rozhodnutí. Teď o tom diskutujeme na laické úrovni. 
Mgr. Šenkyřík 
zastává názor finančního výboru a komise životního prostředí. Finanční situace města dobrá není, je třeba 
vážit každou investici a rozhodnout se co je opravdu prioritou. Vyjmenovává možné investice (základní škola, 
mateřská škola, nasvětlení přechodů..) a dále konstatuje, že nezaplacených faktur má město v současnosti 
za 7 mil. Kč.  
P. Šotnar 
V budoucnu je plánován obchvat Hrušovan, pak by byla spojka k ničemu.  
Ing. Vitula 
popisuje vedení obchvatu. Náklady na jeho zbudování jsou tak vysoké, že je nereálné, aby byl v nejbližších 
padesáti letech postaven. Znovu navrhuje lednovou schůzku.  
Ing. Janeba 
rozumí strategické myšlence, ale město finanční prostředky nemá, banky nám již více nepůjčí a krytí jeho 
koupě z prodeje majetku, který je navíc jeden z posledních, neschvaluje. Navrhuje použít tyto prostředky na 
úhradu nezaplacených faktur.  
Ing. Vitula 
Argumenty vůči rozpočtu jsou racionální, ale dá se s tím pracovat.  
PhDr. Sýkorová 
konstatuje, že je třeba vzít v potaz i to, že zrušíme jednu z mála klidových zón ve městě. 
P. Šotnar 
souhlasí s p. Sýkorovou, řada občanů nesouhlasí ani s koupí nemovitosti ani s výstavbou komunikace.  
Ing. Králová 
rozumí všem argumentům, jí se však jeví propojka jako nutná a koupě nemovitosti jako vstřícný krok 
k občanům, je to rozšíření prostoru pro komunikaci. 
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MVDr. Forejtek 
navrhuje hlasovat nebo odložit rozhodnutí na leden. Tam by ale měli padnout pádné argumenty. Pokud je 
propojka pro dalších vývoj města nezbytná pak ustupme, v této fázi je ale řešení oddálit toto rozhodnutí. 
Ing. Flajšingerová 
je za občany zásadně proti koupi, město má jiné priority k řešení než koupi domu z 3 mil., uvádí např. situaci 
v MŠ, chodník k vile nebo na hřbitov apod. 
P. Helma 
konstatuje, že město je dlouhodobě podfinancované, příjem z daní na jednoho obyvatele máme nejnižší. 
Přesto se domnívá, že směřování města by mohlo být kontinuálnější, nepřemýšlet jen do konce tohoto 
volebního období, ale hledět do budoucna. Pokud by se změnilo rozpočtové určení daní a příjem města by 
vzrostl, daly by se řešit i jiné věci. Špatná finanční situace města je způsobena tím, že se nacházíme 
v nejnižší hladině rozpočtového určení daní. 
Ing. Flajšingerová 
se dotazuje, jaká je pravděpodobnost, že získáme následně peníze na projekt a na vybudování komunikace.  
Ing. Vitula 
Musíme uvažovat dlouhodobě, 3 mil. korun jsou z hlediska dlouhodobého vývoje zanedbatelnou položkou, 
argumentům MŠ, ZŠ rozumí, ale teď máme jedinečnou příležitost investovat do daleké budoucnosti města.  
Mgr. Hladký  
se dotazuje Ing. Vituly, zda ví, kolik činí v současnosti částka nezaplacených faktur. 
Ing.  Vitula 
7 mil. Kč.  
Mgr. Hladký 
se dotazuje, zda to tedy není dostatečný argument a zda to není o tom, že nerozhoduje o své peněžence? 
P. Helma 
konstatuje, že jsou zde zmiňována jen pasiva, že město má prostředky na cestě za dotace či přeplacený 
příspěvek u svazku VaK.  
MVDr. Forejtek 
navrhuje lednové jednání jako pracovní. 
Ing. Vitula 
Ano, ale ať opravdu přijdou všichni zastupitelé. 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda není cesta k rozvoji města spíše směrem na Nosislav, zda neudělat raději propojku tímto 
směrem.  
Ing. Vitula 
Jsou plánovány obě propojky a obě jsou stejně důležité, dále navrhuje stažení bodu z jednání. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda by město mělo možnosti získat i jiné prostředky než tyto z prodeje pozemku.  
Ing. Vitula 
Získat prostředky na nákup např. z dotačních zdrojů je téměř nemožné, spíše se dá uvažovat o získání 
prostředků na samotnou realizaci.  
 
Hlasování o stažení bodu z programu: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
 
Bod 9/10 -Financování  nákupu nemovitosti od p. Vašíčka byl stažen s programu. 
 
K bodu 
9/11 Rozpočet  roku  2012 a rozpočtový výhled 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/11 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
vysvětluje tvorbu rozpočtu. Většinou se použijí čísla z loňského roku, která se asi o 5% navýší, teď to však 
bylo naopak, tzn. že byl asi o 5% ponížen. Kapitola financování se v rámci pětiletého horizontu výrazně 
nemění. Je to položka na úhradu splátek, o kterou se navyšuje rozpočet, a na kterou se musí během roku 
vytvořit zdroje.   
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Mgr. Hladký 
se dotazuje proč, když šel rozpočet dolů, se příspěvky organizacím zvýšily? 
Ing. Kratochvíl  
se dotazuje, kolik činila částka loni. 
Ing. Kafková 
700 tis. Kč. 
P. Helma 
To je snížení. 
Mgr. Hladký  
bere zpět. 
 
Návrh usnesení: 
 
9/11.1 ZM schvaluje: 
rozpočet  pro r. 2012 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a  schvaluje  
rozpočtový výhled pro roky 2012-2021. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
9/11.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 600 tis. Kč.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
9/11.3 ZM pověřuje: 
RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/12 Darování pozemků Jitka Karpičková, Volgogradská 2466/12, Ostrava jih-Zábřeh 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/12.1 ZM rozhodlo: 
přijmou jako dar od paní Jitky Karpičkové, Volgogradská 2466/12, Ostrava jih-Zábřeh,  
pozemky v k.ú. Židlochovice a k.ú. Vojkovice. 
Pozemky zapsané na LV 820 
1/2   pozemku  KN  p.č. 711/175, výměra  18 m2, orná půda  
1/2   pozemku  KN  p.č. 2081, výměra  623 m2, orná půda  
1/2   pozemku  KN  p.č. 2082, výměra  4211 m2, ostatní plocha  
1/2   pozemku  KN  p.č. 2083, výměra  1630 m2, ostatní plocha  
1/2   pozemku  PK  p.č. 315/40, výměra  191 m2      
1/2   pozemku  PK  p.č. 404, výměra  98  m2      
1/2   pozemku  PK  p.č. 1732, výměra  198  m2      
1/2   pozemku  PK  p.č. 4438/93, výměra  284  m2      
1/2   pozemku  PK  p.č. 4967, výměra  903  m2      
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Pozemky zapsané na LV 1251 
1/2   pozemku  KN  p.č. 666/67, výměra  6 m2.       
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/13 Návrh organizačního řešení  pracovního místa - Samostatný referent Regionální 

kabelové televize 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/13 
 
Diskuse: 42 diskusních příspěvků 
 
Ing. Vitula 
konstatuje, že usnesení není v souladu se zákonem o obcích, tato pravomoc je vyhrazena radě, 
zastupitelstvo může přijmout jen nějaké doporučení.   
P. Helma 
Pokud má starosta výhrady k rozhodnutí rady říká se ve stejném zákoně, že starosta předloží tento návrh 
zastupitelstvu.  
JUDr. Čermáková 
Pravdu má Ing. Vitula v tom smyslu, že toto náleží do rozhodnutí rady. Existuje ale koaliční dohoda, která 
umožňuje přednesení takovýchto sporných bodů do zastupitelstva.   
P. Helma 
doplňuje, že v této koaliční  dohodě se 12 zastupitelů ODS a TOP 09 dohodlo, že pokud se tyto dvě strany 
v radě neshodnou, předloží tyto body k projednání do zastupitelstva.   
JUDr. Čermáková 
Historicky máme pár příkladů, že se to, co spadalo do kompetence rady, předložilo zastupitelstvu.  
Ing. Vitula 
znovu opakuje, že návrh usnesení není v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo může doporučit 
řešení, avšak nemůže radě nic uložit.  
JUDr. Čermáková 
souhlasí. 
P. Helma 
navrhuje hlasovat o navrženém usnesení.  
Ing. Kratochvíl 
Na základě čeho jste se v radě rozhodovali? 
Ing. Vitula 
Záměr byl sjednotit roztříštěnou strukturu správy tohoto média. Byl podán návrh začlenit tuto správu do 
odboru školství a kultury, starostův návrh byl začlenit ji pod kancelář starosty. Podle něj je to nesystémové 
začlenění, proč má starosta řídit infokanál.  
Mgr. Šenkyřík 
Motivací bylo tuto práci zracionalizovat a zlevnit. Kolem infokanálu se pohybují 3-4 lidé, náklady za pololetí 
jsou asi 100 tis. za sestavení programu infokanálu a 119 tis. na mzdy, tj. asi 221 tis. Pokud přijmeme 
pracovníka na 1 úvazek, který bude zároveň sedět na RTIC, kde bude sbírat i materiály a informace,  
ušetříme.  Struktura je logická a srozumitelná. Panu starostovi to nic neupírá, on sám je v této struktuře 
nejvýš.  
P. Helma 
navrhoval na radě zlevnit provoz infokanálu, na to radní za TOP 09 nijak nereagovali. Problém je jen v tom, 
pod kým bude pracovník zařazen. Je to zástupný problém neřešeného RTIC nikoliv infokanálu. Shoda v tom, 
že bude pracovník pracovat na RTIC byla, stejně tak, že hlavní náplní bude infokanál, jde jen o to, pod kým 
bude zařazen. Texty a fotografie z infokanálu byly infocentru předávány pravidelně. Vázlo předávání 
informací opačným směrem. Kancelář starosty to nezatěžuje, starosta doposud řídí infokanál i v oblasti 
techniky. Infokanál pracuje v současnosti na dobré úrovni, popisuje postupné zvyšování technické a 
informativní úrovně. 
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MVDr. Forejtek 
S první částí všichni souhlasíme – snížit nákladovost, zjednodušit organizaci. Zásadní je to, aby byl tento 
orgán vždy v kompetenci starosty. Reprezentuje přece město na venek. Se zkvalitněním souhlasí, výstupní 
forma však musí projít dle jeho názoru nejvyšším vedením města. 
Ing. Vitula 
nepředpokládal, že se bude tento bod diskutovat na zastupitelstvu. Starostovi kompetence nikdo nebere, jde 
jen o provázanost na další části, na zpravodaj, na webové prezentace, aby v tomto existovala nějaká logika. 
My jsme předložili racionální argumenty proč to udělat takhle, a to jak z finančního tak z organizačního 
hlediska. Na radě k dohodě nedošlo, nechápe proč tuto věc řešit tady.  
MVDr. Forejtek 
Starosta má právo je kontrolovat, výstupy může nebo bude schvalovat? 
Mgr. Bartáková 
vysvětluje systém schvalování výstupů u všech médií. 
Mgr. Francán 
Má dojem, jakoby v této diskusi o infokanál ani nešlo. Z materiálu vyplývá, že za město má právo vystupovat 
starosta, místostarostové nebo tajemník. Předpokládá tedy, že každý výstup prochází schvalováním. Myslí si, 
že je tedy v pořádku začlenění pracovníka pod odbor školství, který je stejně panu starostovi podřízen. Dále 
se pozastavuje nad tím, jak často je zde zmiňována TOP 09. To s tím nemá podle jeho názoru nic 
společného. 
P. Helma 
se odvolává na koaliční smlouvu, která tuto diskusi umožňuje a apeluje na její dodržování. 
P. Šotnar 
Doposud to tedy fungovalo špatně?  
Ing. Vitula 
Tím, že něco chceme změnit neříkáme, že to fungovalo špatně, vidíme jen možnost zlepšení.  
Mgr. Šenkyřík 
V organizační struktuře je to stále pod starostou, není to nic politického. Web i zpravodaj řídí rovněž odbor 
školství a kultury a automaticky se výstupy panu starostovi posílají.   
P. Brázdová 
se dotazuje k rozdělení úvazku. Pracovník má být přijat na celý úvazek, z toho mu má být na 0,3 úvazku 
šéfem paní Bartáková a na 0,7 úvazku pan starosta. Takhle by spadal pod odbor školství, vedoucím by byla 
paní Bartáková a pan starosta by byl tím velkým šéfem.  
Mgr. Francán 
se dotazuje starosty co mu na tomto řešení vadí? Kompetence by byly na něm. 
P. Helma 
se dlouhodobě zúčastňuje rad infokanálu, přináší tam nové podněty. Hrušovany jsou aktivnější, Vojkovice 
méně. Občas je na těchto radách třenice - kdy se bude co vysílat. Pracovník odboru školství to nevyřeší a 
rozhodnutí stejně končí u starosty. Protože kdysi infokanál spravoval,  řeší i nyní technické problémy a 
nepřipadá mu logické, aby se např. tyto technické problémy přenášely na něj přes paní Bartákovou.  
PhDr. Sýkorová 
se dotazuje, zda tedy vznikne jedna osoba pracující pro infokanál? U nich na fakultě zvládne jeden informatik 
správu počítačů pro dva tisíce lidí, jak je vytížen informatik úřadu?  
P. Helma 
Vysílání je specifický systém, nevysíláme studiově. Infokanál vyrábíme na počítačích PC, na převodu do 
kvality HD pracuje tým, ve kterém je i odborník z vaší vysoké školy. Tato technická specifika nedokáže běžný 
informatik postihnout.  
Ing. Janeba 
konstatuje, že z ekonomického pohledu je to navýšení o jednoho pracovníka. Ptá se jaká bude měsíční 
úspora pro město.   
Ing. Vitula 
Úspora bude asi 12 tis. měsíčně. 
P. Helma 
doplňuje, že pro všechny tři obce.  
Mgr. Šenkyřík 
vysvětluje organizační řešení, které navrhuje. 
P. Helma 
konstatuje, že problém je jen zařazení tohoto člověka pod kancelář starosty nebo odbor školství a kultury.  
Ing. Vitula 
znovu upozorňuje na skutečnost, že usnesení je v rozporu se zákonem a hlasovat nebude. 
Ing. Janeba 
vznáší dotaz na JUDr. Čermákovou, jaká situace vznikne po hlasování?  
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Ing. Vitula 
Usnesení bude neplatné. 
MVDr. Forejtek 
Nelíbí se mu takovýto způsob řešení, problémy jsme vždy řešili společně, je to nekolegiální. Jako příklad 
uvádí pekárnu. 
Ing. Vitula 
Zastupitelstvo může doporučit radě změnu usnesení, on však svůj názor nezmění. Usnesení o pekárně 
v souladu se zákonem bylo.  
P. Šotnar 
s tímto názorem nesouhlasí, rozhodovat o pekárně měla také rada a také se to řešilo na zastupitelstvu. 
Navrhuje ukončit debatu. Dále se dotazuje, zda může zastupitelstvo rozhodnutí rady přehlasovat. 
JUDr. Čermáková 
Tak jednoduché to není. Věci, o kterých zákon říká, že spadají do kompetence rady, rozhoduje rada. 
Zastupitelstvo tedy opravdu možnost toto rozhodnutí rady změnit nemá. Může ale třeba odvolat radu.  
P. Šotnar 
se domnívá, že radní by měli respektovat zastupitelstvo. 
Ing. Vitula 
Zákon něco říká, usnesení být takto nemůže, zastupitelstvo může jen radě doporučit. 
P. Helma 
Na radě může padnout rozhodnutí, že názor zastupitelstva respektovat nebude. Vyzývá k hlasování o 
upraveném usnesení, kdy zastupitelstvo navrhuje radě zapracovat schválený návrh nového funkčního místa 
v kanceláři starosty do organizačního řádu MěÚ a organizačního schématu MěÚ. 
Mgr. Šenkyřík 
Není to tak, že nerespektujeme zastupitelstvo, Ing. Vitula jen říká, že respektuje zákon. Koaliční dohoda 
byla, když se schvalovala, v pořádku, viz pekárna.  
JUDr. Čermáková 
Je naprosto legitimní když vás rada požádá o váš názor, na radě došlo k nejednomyslnému rozhodnutí a je 
proto v pořádku požádat o názor zastupitelstvo.  
 
Návrh usnesení: 
 
9/13.1 ZM ukládá: 
zapracovat schválený návrh nového funkčního místa v kanceláři starosty do organizačního řádu 
MěÚ a organizačního schématu MěÚ. 
 
Upravený návrh usnesení: 
 
9/13.2 ZM navrhuje: 
RM zapracovat schválený návrh nového funkčního místa v kanceláři starosty do organizačního 
řádu MěÚ a organizačního schématu MěÚ. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 10 pro 
 1 zdrželo 
 3 proti 
Upravený návrh usnesení byl schválen. 
 
K bodu 
9/14 Prodej bytové jednotky 234/2 ulice Zámecká v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/14 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/14.1 ZM rozhodlo: 
vyhlásit záměr prodeje volného bytu 234/2, v domě č.p. 234, ulice Zámecká v Židlochovicích a 
stanovuje nejnižší kupní cenu tohoto volného bytu ve výši 80 % tržní ceny přičemž kupní cena 
bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
20:08 odchází Ing. Josef Kratochvíl, přítomno je 13 členů ZM. 
 
K bodu 
9/15 Nový člen finančního výboru 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/15 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
9/15.1 ZM schvaluje: 
člena finančního výboru Tomáše Kacetla Bc. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/16 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2011, kterou se zakazuje na území 

města Židlochovice provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní 
terminály a jiné podobné hry povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 9/16 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
informuje zastupitele o tom, že dnes navštívili vedení města dva zástupci vlastníků těchto terminálů a snažili 
se je přesvědčit, že finanční efekt je dostatečný důvod pro zrušení již schválené vyhlášky zakazující tyto 
automaty. Každý prezentoval někoho jiného, jeden automaty, jeden terminály a každý vystupoval trochu 
jinak a s trochu jinými argumenty. Tyto argumenty však starostu ani místostarostu nepřesvědčily. Nechali 
jsme si vypracovat přehled o tom jak platí a ukázalo se, že mají zpožděné platby v částce zhruba 650 tis., a 
to v poplatcích za jednotlivé automaty. Zaplatí jen správní poplatky a ne místní.  
MUDr. Wendsche 
nerozumí finanční částce za automaty. 
P. Helma 
Počet automatů narůstá geometrickou řadou, jejich počet se zvýšil z původních 35 na 71 hracích automatů, 
15 z toho jsou hrací přístroje, ostatní jsou terminály. 
JUDr. Čermáková 
vysvětluje rozdíly mezi již schválenou vyhláškou a touto nově předkládanou. Hlavní rozdíl je v účinnosti a ve 
formulaci, která je uvedena pod čarou. Novela, která specifikuje terminály, nabude totiž  účinnosti  1.1.2012 
a podle Ministerstva vnitra je možné dát tento odkaz pod čáru a ne do těla vyhlášky. 
Ing. Králová 
se dotazuje na účinnost vyhlášky. 
JUDr. Čermáková 
22.12.2011 bude vyhláška vyvěšena, 22.12.2011 nabude i její účinnost. Sejmuta bude po 15 dnech.   
Ing. Janeba 
se dotazuje jak bude fungovat následný dohled nad dodržováním vyhlášky.  
P. Helma 
Po Ministerstvu financí budeme požadovat zrušení již uzavřených smluv se společnostmi provozujícími 
terminály. Pak budeme pokutovat ty, kteří budou terminály i nadále provozovat, tzn. nebudou dodržovat 
vyhlášku.  Nepředpokládáme, že pokutu zaplatí, ale budou asi podávat odvolání na kraj. Od kraje však 
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máme vyhlášku v tomto znění odsouhlasenou. Pak to mohou společnosti řešit třeba i soudní cestou. Mezitím 
však vyhlášku postoupíme Ministerstvu financí, které by mělo zrušil licence. Druhý efekt je takový, že i když 
vyhlášku nedodrží a budou hrací přístroje povozovat, budou z nich  platit poplatky. My uděláme vše proto, 
abychom ukončili jejich provoz co nejdříve, ovšem peníze nám do pokladny, pokud budou vyhlášku 
porušovat, stejně půjdou. 
 
Návrh usnesení: 
 
9/16.1 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 4/2011, kterou se zakazuje na území města 
Židlochovice provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné 
podobné hry povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
9/17 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 9/17 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu závazků a pohledávek města. Pohledávky pro město, které nám dluží 
občané, činí skoro 4 mil. Kč. Z toho důvodu navrhuje KV navýšit na finančním odboru jednoho pracovníka, 
který by se zabýval právě vymáháním pohledávek.   
P. Helma 
Tímto se budeme zabývat, město již má v této věci nějaký postup a stav se postupně zlepšuje.  
Mgr. Cvrk 
doplňuje, že město se tímto zabývá od května, kdy pohledávky vymáhá paní Šebková ze živnostenského 
odboru. S využitím současných legislativních kroků, které jsou administrativně dost náročné,  děláme co se 
dá, pohledávky se však skládají z tisícových položek. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že většina pohledávek má charakter pokut, jejichž  vymáhání je problematické, pokud se 
pracovník věnuje pokutě za 1000,- Kč např.  5 hodin je exekutor efektivnější. 
JUDr. Čermáková 
Využíváme i exekutora, avšak obcím je to ze strany ombucmana vytýkáno.  
Ing. Kafková 
doplňuje, že vymáhání pokud z dopravy se docela daří.  
Ing. Janeba 
za FV navýšení o pracovníka nedoporučuje. 
P. Šotnar 
žádá o schválení plánu práce KV na I. pololetí 2012.  
P. Helma 
děkuje Kontrolnímu výboru a je rád, že se chystá kontrolovat herny.  
 
Návrh usnesení: 
 
9/17.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na I. pololetí 2012 :  
 
 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
 
9/17.2 ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM  
a ukládá: 
RM zabývat se navrženými opatřeními. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o činnosti KV ZM. 
 
K bodu 
9/18 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Šenkyřík 
dává podnět k jarní výsadbě stromu k poctě Václava Havla.  
P. Helma 
Ano, pan Vavřík přišel i s tím, že pietní místo k poctě Václavu Havlovi bude u pomníku TGM - tuto informaci 
občanům hlásíme městským  rozhlasem. Stejně tak i tento nápad může být zastupitelstvem přijat.  
P. Šotnar 
chválí poslední výstavu pana Dezorta a dotazuje se, zda by fotky nešly zpracovat do pohlednic.  
Mgr. Šenkyřík 
je v kontaktu s manželkou pana Dezorta, jsou vstřícní k poskytnutí i jiných fotografií, ještě je ale třeba 
pobavit se o finančních nárocích.  
P. Helma 
vyřizuje pozdrav od pana Miroslava Juráka, kterého zástupci města navštívili při příležitosti 90. narozenin, 
které oslavil jak pan Jurák, tak paní Juráková, jsou stále pod dobrým dojmem z této návštěvy a pozdravují 
všechny.  
P. Šotnar 
zve všechny na výstavu vín místních vinařů, která se koná 26.12.2012. Dá se tušit, že vína budou velice 
kvalitní. 
Mgr. Šenkyřík 
se připojuje a zve na další akce města. 
 
K bodu 
9/19 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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K bodu 
9/20 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:45 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
 
 Lenka Brázdová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 30.12.2011 
 


