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Zápis z 13a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 25. července 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 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Ing. Josef Kratochvíl, Ing. Ivo Janeba se dostavil 
v 18:21 
 
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: 
 
13a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu PhDr. Jitku Sýkorovou a MVDr. Pavla Forejtka. 
 
Hlasování: 9 pro 
 2 zdrželi 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
13a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 13a 
 
13a/1 Zahájení 
13a/2 Rozprava občanů 
13a/3 Kontrolní výbor 
13a/4 Prodej bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 v Židlochovicích      
13a/5 Rozprava občanů 
13a/6 Rozprava zastupitelů 
13a/7 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 13. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Růženou 
Strašákovou, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Připomínky a dotazy z minulého 
zasedání byly zodpovězeny na místě. 
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K bodu 
13a/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Mikolinová 
se vyjadřuje k dnes projednávanému materiálu s názvem „Prodej bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 
v Židlochovicích“ a k závěrům kontrolního výboru, který ve věci podnětu Mgr. Šubové dospěl k závěru, že při 
převzetí  podání došlo k pochybení pracovníka úřadu, neboť podání bylo předáno v neuzavřené obálce 
v rozporu se záměrem prodeje. 
 
„Jak správně kontrolní výbor konstatoval, nabídka nebyla podaná v souladu s podmínkami stanovenými 
v záměru prodeje. Při svém zkoumání však KV nevzal v úvahu skutečnost, že s ohledem na to, že ve 
zveřejněném záměru prodeje bylo jasně formulováno, že nabídky se podávají v zalepené obálce, měl nebo 
alespoň mohl mít každý zájemce možnost se s podmínkami záměru seznámit. Pakliže by neměla stěžovatelka 
přístup k internetu, byl záměr přece zveřejněn na úřední desce, která je ze zákona přístupná každému 24 
hodin denně. To, že se stěžovatelka se záměrem prodeje seznámila, nicméně dokazuje i fakt, že podala 
nabídku, za jejíž formální správnost také odpovídá. Žádný zákon neukládá úředníkovi za povinnost odpovídat 
za nabídky podané zájemci. Proto povinnost splnit podmínky stanovené záměrem prodeje záleží především 
na zájemci, který se rozhodne nabídku podat, a to bez ohledu na případné doplňující ústní informace, jejichž 
nesprávnost je však nutno PROKÁZAT.  
 
Vážení zastupitelé, apeluji na Vás, abyste se nenechali při výkonu své funkce zastrašovat nepodloženými 
tvrzeními. Pakliže je vyhrožováno trestním oznámením či soudní žalobou, musela by být všechna tvrzení 
prokázána a zejména prokázána souvislost, že právě tímto úředním postupem vznikla škoda. To, že jsem se 
mohla o ceně dozvědět, samo o sobě nestačí a je nutno přinést důkazy. Pakliže může být tvrzeno, že jsem 
se o ceně v nezalepené obálce nějakým způsobem dozvěděla, a proto podala vyšší nabídku, prohlašuji 
veřejně, že jsem o nabídce Mgr. Šubové při podání své nabídky nevěděla a opakuji, že všechna tvrzení, aby 
mohla být právně relevantní, musí být prokázána.  
 
S ohledem na řečené navrhuji ZM hlasovat a přijmout následující usnesení: 
 
1. ZM neruší svoje rozhodnutí č. 13/15.1 ze dne 27. 6. 2012. 
2. ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM zabývat se regulérností nabídky Mgr. Šubové podané 

k dosavadnímu záměru prodeje bytové jednotky a jejím podnětem.“ 

K bodu 
13a/3 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13a/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
dne 12.07.2012 projednal KV ZM podnět Mgr. Lilie Šubové č.j. 9252/2012, ze dne 29.06.2012, ke zrušení 
usnesení ZM Židlochovice, které bylo přijato na jednání ZM dne 27.06.2012 pod bodem 13/15 Prodej bytové 
jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 v Židlochovicích. 
Kontroly dodržení pravidel prodeje a projednání podnětu Mgr. Šubové se zúčastnil za KV ZM pan Jan Šotnar, 
Ing. Pavel Grygar a Hana Schönwälderová. Tato stížnost byla rovněž konzultována s pracovníky města: pan 
Vlastimil Helma  - starosta města, JUDr. Ludmila Čermáková – právník města. 
 
KV ZM byly předloženy všechny dokumenty, které se vztahují k výše uvedenému podnětu:  
• Záměr města Židlochovice o prodeji bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 v Židlochovicích  

(1x z 19. 10. 2011, 1x 07. 6. 2012) 
• Zápis z 12a. zasedání ZM Židlochovice ze dne 31. 5. 2012 (snížená cena bytu) 
• Podání Mgr.Lilie  Šubové (ze dne 18. 7. 2012) 
• Nabídka Petry Mikolinové 
• Podnět Mgr. Šubové na zrušení rozhodnutí (č. j. 9252/2012) 
• Zápis o podání nabídky Mgr. Šubové na MěÚ Židlochovice (Ing. J. Dobyšek) 
• Vyjádření právníka města JUDr. L. Čermákové 
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KV ZM po projednání došel k závěru, že došlo k pochybení pracovníka města Židlochovice při převzetí podání 
od Mgr. Šubové, kdy podání nebylo předáno v uzavřené obálce v rozporu se záměrem. Z tohoto důvodu KV 
doporučuje ZM Židlochovice zrušit rozhodnutí  13/15 o prodeji bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 
v Židlochovicích, schválené na 13. jednání ZM Židlochovice dne 27. 6. 2012 a vypsat novou lhůtu na podání 
nabídek (záměr prodeje).  
KV ZM doporučuje RM Židlochovice upřesnit pravidla prodeje a pronájmu majetku města. 
 
Dále seznamuje přítomné s časovým sledem události: 
 

• Od 19. 10. 2011 do 4. 11. 2011 byl vyvěšen záměr prodeje bytové jednotky č. 591/4 s cenou 
1.160.000,- Kč – po sejmutí záměru byla na stránkách města do května 2012 umístěna informace o 
prodeji bez uvedení termínu pro podání nabídek. 

• Dne 31. 5. 2012 rozhodlo ZM o snížení ceny bytu na 948.000,- Kč. 
• Od 7. 6. 2012 do 25. 6. 2012 byl zveřejněn záměr prodeje bytu za nejnižší kupní cenu 948.000,- Kč. 
• Dne 22. 6. 2012 v dopoledních hodinách byla provedena prohlídka bytu s panem Šubou a paní 

Šubovou. 
• Dne 25. 6. 2012 měl pan Šuba telefonický dotaz, co má udělat pro koupení bytu. Ing. Dobyšek 

odpověděl, že je třeba podat nabídku písemnou formou, následně bude věc  projednána v RM a v 
ZM. Byla mu dána informace o tom, že ZM bude ve středu 27. 6. 2012 a mohl by tam být prodej 
projednán. 

• Dne 25. 6. 2012 kolem jedenácté hodiny přinesl pan Šuba nabídku, která nebyla v obálce, 
v kanceláři v té době byli přítomni Ing. Dobyšek a Aleš Horváth. Ing. Dobyšek písemnost vložil do 
obálky, napsal adresu města a adresu žadatele, obálku pak odnesl na podatelnu k zaevidování. Na 
obálce je datum 25. 6. 2012 ve 12:30 hod. 

• Dne 25. 6. 2012 kolem 13. hodiny byla provedena prohlídka bytu s paní Petrou Mikolinovou. 
• Dne 27. 6. 2012 v 8:00 hod. podala paní Mikolinová v uzavřené obálce nabídku na odkoupení bytu.   
• Byl připraven materiál ve věci prodeje bytu  do RM i do ZM na den 27. 6. 2012. 
• Dne 28. 6. 2012 v 13,54 byla v uzavřené obálce podána další nabídka na podatelnu od manželů 

Šubových na odkup bytu. 
 

Dále cituje z dopisu Mgr. Šubové. 
 
Na závěr konstatuje, že nestanovením lhůty pro podání nabídek obec zákon neporušila a zařazení 
mimořádného bodu do programu jednání zastupitelstva je v souladu s jednacím řádem. Dále vyjádřil 
pochybnost o tom, že paní Mikolinová o jiné nabídce nevěděla. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV. 
 
18:21 se dostavil Ing. Ivo Janeba, přítomno je 12 členů ZM. 
 
K bodu 
13a/4 Prodej bytové jednotky 591/4, ul. Tyršova 591 v Židlochovicích      
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 13a/4 
 
Diskuse: 26 diskusních příspěvků 
 
Mgr. Vorlíčková (doprovod p. Mikolinové) 
odůvodňuje svoji přítomnost na jednání ZM právní pomocí paní Mikolinové. Dále konstatuje, že nelze 
svalovat vinu na úředníka, pokud bylo v záměru popsáno, jak se mají nabídky podávat. 
P. Helma 
konstatuje, že problémem se rada města intenzivně zabývala. Okolnosti případu byly konzultovány 
s právníkem města JUDr. Čermákovou.  
JUDr. Čermáková 
Nejdůležitější věci zde zazněly, lhůta v záměru nemusí být uvedena, v tomto k pochybení nedošlo. Další 
výtka od Mgr. Šubové je zpochybnění obálkové metody - ano Ing. Dobyšek ji neměl takto převzít, ale stalo 
se a nabídka byla tímto způsobem přijata. Paní Šubová tvrdí, že takto podala dopis, kterým jen vyjádřila svůj 
záměr byt koupit. Den po konání zastupitelstva pak přinesla podle ní tu správnou nabídku, která nebyla 
otevřena, ale byla Mgr. Šubové vrácena, protože o prodeji už bylo rozhodnuto. Dále konstatuje, že město 
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nemá tolik majetku a nabídkových řízení, aby bylo v této problematice dostatečně zběhlé. Proto tuto situaci 
konzultovala s právníkem Svazu měst a obcí, který vážné pochybení neshledal. Upozornil jedině na 
dodatečné zařazení bodu do programu jednání,  který tedy nebyl vyhlášen a vyvěšen dostatečně předem. 
Chyba to však není, je to běžná praxe. Dále konstatuje, že zastupitelstvo má právo kdykoliv, do doby 
uzavření kupní smlouvy, svoje usnesení zrušit. 
P. Strašáková 
zpochybňuje dopis paní Šubové, která není tak nevědomá a pan Dobyšek ji o všem informoval. Domnívá se, 
že to, co píše p. Šubová, nemusí být zcela pravda. 
PhDr. Sýkorová 
Nestandardně postupovala paní Šubová. Každý občan ví, že takové věci se podávají na podatelnu a ne 
referentovi. Další věc je, že novou nabídku podala až ex post. 
MVDr. Forejtek 
konstatuje, že ze strany paní Mikolinové k žádnému pochybení nedošlo. Podání nabídky paní Šubovou den 
po rozhodnutí je podivné. Jeho názor je usnesení neměnit a upřesnit pravidla do budoucna.  Veškerá 
pochybení jsou jen od paní Šubové. 
Ing. Janeba 
nerozumí tomu, co tím paní Šubová sleduje. Jak by reagovala, kdyby další nabídka nebyla, taky by 
protestovala? Nespekuloval by o možném nebezpečí a právní jistotě a usnesení by neměnil.  
Ing. Králová 
Ze zápisu o podání je uveden svědkem hovoru o konání zastupitelstva pan Horváth. 
JUDr. Čermáková 
Pan Horváth byl svědkem jen u osobního podání nabídky, ne u telefonického hovoru. 
Mgr. Francán 
Chybu udělala paní Šubová, je pro riziko nechat usnesení tak, jak bylo přijato. Zvážit to však musí paní 
Mikolinová. 
JUDr. Čermáková 
být na straně paní Mikolinové, by do tohoto rizika nešla. Do bytu bude investovat finanční prostředky 
s rizikem, že může být smlouva zneplatněna.   
Ing. Janeba 
Jak dopadne rozhodnutí soudu je těžko předvídatelné, domnívá se, že paní Šubová do soudního sporu asi 
nepůjde, riziko, že neuspěje, je daleko vyšší. 
P. Brázdová 
se přiklání k názoru paní Čermákové.  
P. Helma 
je pro, řídit se závěrem KV, a to z důvodu, že by se Šubovi mohli svého práva domáhat soudně, stejně tak, 
jak to může udělat i paní Mikolinová. Město se zachová nejtransparentněji tak, že zruší vydané usnesení a 
nastaví jasné podmínky. 
Ing. Janeba 
se ptá paní Vorlíčkové na její vzdělání a názor. 
Mgr. Vorlíčková 
pracuje na Magistrátu města Brna, nabídková řízení dělají a jsou propracovanější. Pokud má zastupitelstvo 
schválený jednací řád, který je veřejný a pro občana přístupný, je vše v pořádku. Na soud se může obrátit 
kdokoliv s čímkoliv. 
Ing. Vitula 
Pocitově je na straně paní Mikolinové, riziko je ale podle něj vysoké. Může se stát, že soud v této věci 
rozhodne až za 2 roky a co potom? Proto podporuje stanovisko starosty – zrušit usnesení a vyhlásit nový 
záměr prodeje.  
Ing. Janeba 
podporuje původní rozhodnutí, ať se paní Mikolinová sama rozhodne, zda do tohoto rizika půjde. 
Ing. Vitula 
Ano, ale když nainvestuje do bytu např. 200 tis. a soud smlouvu zruší, může žádat po městu náhradu škody. 
P. Strašáková 
Paní Mikolinová smlouvu podepisovat nemusí, záleží to na ní.   
MVDr. Forejtek 
Je to citlivý bod, který bude posuzovat celé město. Nové řízení je i o nových cenách. Postiženy jsou všechny 
strany, my jsme chybu neudělali, možná jen to, že se tento bod tak rychle zařadil na jednání. 
Ing. Vitula 
vysvětluje, že tím, že zájem nebýval velký, byla historicky praxe taková, že když zájemce byl, tak se 
zastupitelstvo snažilo rozhodnout co nejdřív. 
Ing. Králová 
se dotazuje, jaká je v minulém usnesení lhůta na uzavření smlouvy? 
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JUDr. Čermáková 
30. 9. 2012 
MVDr. Forejtek 
To je dostatečný prostor, potvrďme své rozhodnutí, konečný verdikt o podpisu bude na paní Mikolinové. Pak 
se může 1. 10. vyhlásit nové řízení.  
Ing. Vitula 
vysvětluje možný budoucí vývoj se soudním jednáním a náhradou škody. Riziko nese město. 
 
Přerušení jednání 18:55 – 19:08. 
 
Návrh usnesení: 
 
13a/4.1 ZM ruší: 
svoje rozhodnutí č. 13/15.1 ze dne 27.6.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 4 pro 
 0 zdrželo 
 8 proti 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
13a/4.2 ZM rozhodlo: 
vyhlásit záměr prodeje bytové jednotky č.  591/4 v domě č.p. 591, ul. Tyršova v Židlochovicích,  
postaveném na pozemku p.č. 712/1, 713/8, 714/1, spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 589, 590, 591 ve výši 7646/123489 a spoluvlastnického podílu na pozemcích 
p.č. 712/1, 713/8, 714/1 ve výši  7646/123489, vše zapsané na LV č. 1860 a LV č. 2065 v KN 
pro obec a k.ú. Židlochovice za stejných podmínek jako u záměru na tento předmět prodeje ze 
dne 7.6.2012 s tím, že v záměru bude uvedena lhůta pro podání nabídek, a to do 14.8.2012 do 
12:00 hod.  
 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
K bodu 
13a/5 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
13a/6 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
apeluje na to, aby do budoucna byla vytvořena jasná pravidla, která podobným případům zabrání.  
P. Helma 
Ano, budou vypracována a předložena radě ke schválení. 
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K bodu 
13a/7 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
 
 MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 1.8.2012 
 


