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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 22. června 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 18:05 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Růžena Strašáková, Ing. Petr Chocholáč, Lenka Brázdová, Ing. Jan Vitula, MUDr. Peter Wendsche 
se dostavil v 18:56 
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: 
 
6/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 6 
 
6/1 Zahájení 
6/2 Rozprava občanů 
6/3 Zpráva o plnění usnesení 
6/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
6/5 Rozptylové a vsypové loučky - informativní materiál 
6/6 Plán jednání ZM na II. pololetí 2011 
6/7 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2010 a auditorská zpráva 
6/8 Hospodaření spol. s r.o. KTS EKOLOGIE v r. 2010 
6/9 Prodej bytové jednotky 358/3, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 
6/10 Darování pozemků městu Židlochovice Vilém Pospíšil 
6/11 Prodej části pozemku p. č. 988/1 
6/12 Kontrolní výbor 
6/13 Rozprava občanů 
6/14 Rozprava zastupitelů 
6/15 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 5. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Ivo Janebou 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 
6/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
6/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
za KV konstatuje, že byla provedena kontrola plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 22.06.2011. 
 
K bodu 
6/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovic. 
 
K bodu 
6/5 Rozptylové a vsypové loučky - informativní materiál 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/5 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
děkuje za přednesení zprávy a uvádí, že do budoucna by bylo zřízení takovéto loučky hodné. Navrhuje i 
konkrétní místo na hřbitově. 
Mgr. Cvrk 
V tomto případě by byla vhodnější spíše vsypová loučka. 
P. Helma 
navrhuje zpracování kalkulace na OIMH a následně případné zařazení do investic města. 
 
ZM bere na vědomí: 
informativní materiál ke zřízení a provozu vsypových a rozptylových louček. 

K bodu 
6/6 Plán jednání ZM na II. pololetí 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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6/6.1 ZM schvaluje: 
termíny řádných jednání ZM na II. pol. r. 2011 – dle rozpisu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
6/6.2 ZM ukládá: 
zveřejnit termíny řádných jednání ZM na II. pol. r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/7 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2010 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/7 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Ing. Janeba 
uvádí za FV, že závěrečný účet je příležitost podívat se na to, jak město hospodaří, z něj by se pak měla 
vytvářet hlavní strategie rozvoje města. Příjmové a výdajové kapitoly rozpočtu sice nebyly naplněny na 
100%, ale vykázaly přebytek 4 469 tis. Kč skoro v souladu s rozpočtovaným plánem. Nepříjemné je, že tento 
přebytek byl vytvořen příjmy z prodeje obecního majetku. Také pro letošní rok je rozpočtovaný přebytek cca 
3,5 mil. Kč.   
P.  Helma 
konstatuje, že cesta ke zvyšování příjmů města, pokud se nepodaří naplnit příjmy v prodeji nemovitostí 
města,  je i např. ve zvyšování nájemného v městských bytech. 
P. Šotnar 
děkuje za kvalitní zpracování podkladů a děkuje Ing. Kafkové – vedoucí finančního odboru města a 
finančnímu výboru za dobrou práci. 
 
Návrh usnesení: 
 
6/7.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2010, a to bez výhrad a  schvaluje auditorskou zprávu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/8 Hospodaření spol. s r.o. KTS EKOLOGIE v r. 2010 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
hospodaření spol. s r.o.  KTS EKOLOGIE za r. 2010. 
 
K bodu 
6/9 Prodej bytové jednotky 358/3, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/9 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6/9.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 358/3 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na LV č. 2175 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 4980/68241,  spoluvlastnický podíl 
na pozemku p.č. 20 ve výši 4980/68241, zapsané na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice manželům …………… za cenu 960 000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto rozhodnutí je platné  do 
31.10.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/10 Darování pozemků městu Židlochovice Vilém Pospíšil 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6/10.1 ZM rozhodlo: 
přijmou jako dar od pana ………….., pozemky v k.ú. Židlochovice: 
Pozemky zapsané na LV 817 
1/4   pozemku  KN  p.č. 1781, výměra 416 m2, orná půda  
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      
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/11 Prodej části pozemku p. č. 988/1 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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6/11.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. 988/1 o výměře cca 9 m2 na ulici Brněnská, vedle garáže p. Martínka, 
panu …………. za cenu  1 000,- Kč/m2. Náklady na zaměření pozemku uhradí kupující. Toto 
rozhodnutí je platné do 31.12.2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/12 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 6/12 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
seznamuje zastupitele s provedenou kontrolou vyřizování petic a stížností a vyzývá zastupitele k doplnění 
navrhovaného plánu práce Kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2011. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
6/12.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na II. pololetí 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6/13 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 17 diskusních příspěvků 
 
P. Hladíková 
konstatuje, že na hřbitově je málo odpadkových košů. Navíc se v jednom z rohů hromadí odpadky – zvadlé 
květiny a použité svíčky, které vítr rozfoukává. Město by mělo tuto situaci řešit. 
P. Helma 
Odbor investic a místního hospodářství zmíněný roh vyklidí. Zásadní problém je v neukázněnosti návštěvníků 
hřbitova. 
P. Hladíková 
navrhuje umístění kontejnerů k hl. bráně hřbirova nebo umístit více odpadkových košů. 
P. Helma 
Zkusíme to posoudit, kontejner není zrovna estetická záležitost. Možná jiný typ odp. košů. 
P. Šotnar 
se připojuje k názoru p. Hladíková 
P. Hladíková 
se dotazuje na plánované parkoviště a komunikaci u panelového domu „č. 5“. 
Vl. Helma 
Tento návrh tu je již od roku 1998, v Židlochovicích se potýkáme s nedostatkem parkovacích míst. Parkoviště 
i komunikaci má v projednávání technická komise,  současné době se zpracovává projektová dokumentace, 
plánovaná komunikace by měla být jednosměrná. 
P. Hladíková 
namítán, že v tomto úseku je chodník. 
Ing. Koutná 
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doplňuje, že prostor je tam jak pro chodník tak pro komunikaci, v návrhu je zóna s rychlostí do 30 km/hod.  
P. Hladíková 
Namítá, že v tomto směru májí ložnice, a to znamená zvýšený ruch, v blízkosti je také dětské hřiště. 
Ing. Koutná 
Celá studie je součástí revitalizace sídliště, která byla veřejnosti představena před 5 lety, bylo to 
prezentováno i na nástěnkách města. 
 
18.56 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 11 členů ZM. 
 
P. Hladíková 
se dotazuje, zda se na městě projednával dopis Společenství vlastníků 666, kde vyjadřují s tímto záměrem 
nesouhlas. 
Vl. Helma 
Ano, dopisem se zabývala na svém zasedání rada města. 
P. Hladíková 
Prosí o posunutí komunikace směrem ke garážím, kde se jí zdá vhodnější prostor. 
Vl. Helma 
doporučuje návštěvu Odboru investic a místního hospodářství, kde se dá se záměrem blíže seznámit.  
Ing. Kratochvíl 
Se dotazuje, zda smyslem projektu je odlehčení náměstí. 
P. Helma 
Ano, současně i rozšíření počtu parkovacích míst. Dále doplňuje že výstavba by proběhla jen v rámci 
revitalizace sídliště, na kterou žádá město o dotaci, pokud by schválena nebyla město na výstavbu 
prostředky nemá. Zmíněné přijetí dotace by pak muselo schválit zastupitelstvo města. 
 
K bodu 
6/14 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Francán 
se dotazuje k pozvánce na shromáždění na záchranu gymnázia, kterou svolává PROGYMPL.  Ptá se na názor 
ostatních zastupitelů a vyzývá k podpoře gymnázia. Zastupitelé by měli přijít podpořit gymnázium do 
Sokolovny a vyvinout tlak na kraj.  
P. Helma 
iniciativu Mgr. Francána vítá, město v současné době činí kroky,  zastupitelé by mohli pomoci v přesvědčení 
krajských zastupitelů. 
P. Šotnar 
doplňuje, krajské zastupitelstvo proběhne v září, na něm by se mělo o zrušení rozhodovat. Zrušit 
židlochovické gymnázium by byla škoda, toto je příležitost pro politické strany k jejich iniciativě a apel na 
zastupitele kraje pro nerušení. Na kraj byl zaslán dopis s připomínkami města. 
P. Helma 
Na jednání dobrovolného svazku obcí Regionu Židlochovicko byl pozván Ing. Stanislav Juránek, jednání 
proběhlo v úterá, Ing. Juránek se ho zúčastnil spolu s předsedou Výboru pro  výchovu vzdělání  a 
zaměstnanost Mgr. Jiřím Jandou. Přítomné starosty okolních obcí však o nutnosti rušit naše gymnázium 
nepřesvědčili a Region přijal následně usnesení kdy „trvá na zachování osmiletého gymnázia 
v Židlochovicích, které je jedinou střední školou tohoto typu v regionu, a která patří mezi nejkvalitnější  
vzdělávací instituce v rámci území Brno – venkov“. 
Mgr. Šenkyřík 
Argumentovali jsme kvalitou, porotože i  kraj vyzdvihoval to, že 8-leté gymnázium by mělo být pro 
talentované děti, a to židlochovické gymnázium je.  
P. Helma 
St. maturity udělalo 100% studentů našich studentů, sahat do toho co u nás funguje je nesprávné. 
Mgr. Francán 
Se domnívá, že velice vhodný prostředek pro vyjádření podpory gymnáziu je shromáždění před budovou 
kraje. 
P. Helma 
Ano, tuto akci by však mělo iniciovat sdružení PROGYMPL.  
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K bodu 
6/15 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 28.06.2011 
 


