
Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 11 1

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 28. března 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 18:02 hodin přítomno 9 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Ing. Petr Chocholáč, Ing. Jana Králová, Mgr. Petr Francán, Ing. Jan 
Vitula, Lenka Brázdová se dostavila v 18:05, Růžena Strašáková odchází 19:46 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:02 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: 
 
11/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu PhDr. Jitku Sýkorovou a Ing. Ivo Janebu. 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18:05 se dostavila Lenka Brázdová, přítomno je 10 členů ZM. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
11/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 11 
 
11/1 Zahájení 
11/2 Rozprava občanů 
11/3 Zpráva o plnění usnesení 
11/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
11/5 Zastavení bytu č. 234/2 v souvislosti s jeho prodejem Jiřímu Menšíkovi    
11/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
11/7 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I 
11/8 Petice občanů proti výstavbě vícepodlažních bytových domů na ul. Palackého 
11/9 Převedení  kontokorentního úvěru  ČSOB 
11/10 Kontrolní výbor 
11/11 Rozprava občanů 
11/12 Rozprava zastupitelů 
11/13 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 10a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Josefem Kratochvílem 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. 
 
K bodu 
11/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 34 diskusních příspěvků 
 
Ing. Ivan 
seznamuje zastupitele s obsahem dopisu, který jim dnes předkládá, a který se týká akce „Rekonstrukce 
areálu bývalého mlýna“. Apeluje na přítomné zastupitele, aby se problémem této výstavby zabývali, a aby na 
územním řízení město zaujalo to stanovisko, které bylo rozhodnuto. Ptá se starosty, proč se město 
nevyjádřilo i z pohledu vlastnictví svých pozemků a zda se před konáním řízení touto problematikou 
dostatečně zabýval. 
P. Helma 
ubezpečuje pana Ivana, že ano. Materiál byl teď předložen na stůl, rada i zastupitelstvo se jím budou 
zabývat.  
Ing. Ivan 
Když jsem vás přímo na jednání vyzýval, abyste se tímto přímo zabýval, odpověděl jste, že jste se to 
dozvěděl teprve včera odpoledně, to svědčí o tom, že ne. Jak je možné, že se město touto problematikou 
nezabývalo z hlediska sousedství svých pozemků? Pokud by územní řízení nebylo opakované, tak by se 
k tomuto vůbec nepřihlíželo. Město má vedle tolik lukrativních pozemků a st. úřad by se tím nezabýval. 
P. Helma 
Váš dojem asi neovlivním, otázka, jestli se tím město zabývalo, je na všechny zastupitele a radní. 
Ing. Ivan 
To je vaše obvyklá vytáčecí odpověď, neříkáte nic konkrétního. Kdyby nedošlo k posunutí územního řízení 
nemělo město šanci se k tomu vyjádřit. Zlehčujete to. Ještě položím jednu otázku, na jednání byl 
místostarosta Šenkyřík, který tuto námitku vznesl, že v sousedství jsou pozemky města, že dojde k jejich 
znehodnocení, vy jste však do zápisu uvedl, že oficiální vyjádření je to od Ing. Koutné, tedy ne z pohledu 
sousedících pozemků, ale z pohledu města, na jehož území se má stavět. 
P. Helma 
Podstatné bylo, že v tom co přinášel místostarosta Šenkyřík bylo to, že pozemek bude poškozen hlukem, 
slyšel jste, stejně jako já, názor hygieny, která podotýkala, že letní kino je z hlediska hluku daleko horší. 
Mgr. Šenkyřík použil hlavičkový papír města, na který se podepsal za město Židlochovice, nikoliv za 
zastupitele, k čemuž měl tehdy právo.  
Ing. Ivan 
Vy jste ale měl hájit zájmy města a ne říkat, že tato připomínka se nebude brát v úvahu. Je to mlžení. 
Mgr. Šenkyřík 
Mám dva body. Prvním byla požární zóna, která  vstupovala na náš pozemek, byl to velmi závažný problém, 
13 m zasahovalo do našeho pozemku, paní Koutná na to přišla poté a doplnila to. Druhá věc – hovořil jsem o 
znehodnocení našeho majetku, i paní Karhánková říkala, že si tím ten náš pozemek znehodnocujeme, 
kdybychom zde například v budoucnu chtěli stavět školku,.. takže jsem upozornil pouze na toto. Když jsem 
přísahal na to, že budu chránit majetek města – bylo to naprosto v mezích tady tohoto.  
Ing. Koutná 
Součástí spisu je jednoznačné stanovisko města, že se stavbou nesouhlasí. Toto vyjádření je součást 
stavebního řízení a nemohou tam být dvě vyjádření na stejném hlavičkovém papíře. V tom případě by se 
nebralo nesouhlasné stanovisko. 
Ing. Ivan 
Zásadní věc je ta, že město se vyjadřuje z titulu paragrafu 85 odstavec 1, a to je z pohledu města jako celku, 
kde se stavba nachází, a ne z pohledu souseda. V zákoně je napsáno, že jestliže se vznáší námitka musí být 
jasně deklarované z jakého podnětu. Musí to být jasně uvedeno, jinak je tato námitka zcela neplatná. 
Ing. Koutná 
Město se vždy vyjadřuje jako jedna právnická osoba, a to takto. 
Ing. Ivan 
Popisuje jednotlivé rozdíly v paragrafech. Nečeká dnešní rozhodnutí, cítí potřebu na to zastupitele upozornit. 
Ptá se na návrhy změnu územního plánu, Karlova pekárna dávala nějaký návrh? 
P. Helma 
Všechny návrhy byly probrány a schváleny radou. 
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Ing. Ivan 
informuje zastupitele: pan Kraus jako majitel pekárny a zájemce o stavbu zažádal o změnu územního plánu 
právě na pozemky města, kde je letní kino. Pan Kraus žádal o změnu územního plánu, a sice občanské 
vybavenosti OV na plochy VP, což jsou plochy skladování a průmyslu. To samé bratři Kratochvílovi dávali 
změnu z SV na VP v areálu mlýna. Koresponduje to s tím, o čem byli v minulosti dlouhé debaty. Tím, že pan 
Kraus žádá o změnu územního plánu pozemků města, ztrácí soudnost. To stejné bratři Kratochvílovi, kteří 
potřebují mlýn rychle prodat a nezáleží jim na tom, co tam bude. 
P. Kuglerová 
Dotazuje se na ulici Husovu. Slíbili jste, že ulice bude po novém roce v první linii oprav, ale nic se neděje. 
Dále poukazuje na jeden zimní den, kdy nebyla ulice vůbec odklizena a ona zůstala s autem uprostřed ulice.. 
Zajímá ji zda se s Husovou ulicí bude tedy něco dít. Dále uvádí, že s sebou zástupce firmy Geotest, kteří se 
vyjádří v rámci hydrogeologie.  
P. Helma 
Úprava povrchu Husovy ulice je v určitě prioritách č. 1, limitující je ale vysoká cena. 
Ing. Koutná 
doplňuje o podrobnosti. Cenu základního povrchu odhadujeme na asi 1,5 mil. Kč, vzhledem ke špatnému 
podloží je ale potřeba hlubší zásah, a to je asi 5-6 mil. Kč. Vysvětluje složení ulice (dle  místa). 
P. Helma 
uvažuje, že pokud zbude v rozpočtu rezerva 1,5 mil. Kč, bylo by možné povrch opravit.  
P. Kuglerová 
Pouhá oprava povrchu ale nic neřeší. 
P. Novotná (Geotest) 
tady se pletou dvě věci, které spolu nesouvisí - jsou proti sobě. V projektu je popsána hutnitelnost zeminy, 
druhá věc je geologie, která je zde na nepropustných jílech. Popisuje fungování podzemního prostředí. Proto 
je v této ulici problém s plynem, vodou, voda ve sklepě…  
P. Helma 
Já jsem s tímto rozborem seznámen podrobně. Obrátit jsem se na svazek VaK, aby situaci řešil. Ten byl 
v této stavbě investor a měl by situaci řešit. Byli jsme dohodnuti, že nabídnete řešení, na kterém se třeba 
bude finančně podílet město, a kterým prokážeme, že tato situace nastala vlivem této stavby.  
P. Novotná 
Problém je, že od té doby pořádně nepršelo. Kopat sondu má smysl, až bude více srážek, jinak není co 
ukazovat. 
P. Helma 
Odpovědi svazku jsme četli všichni, nemáme tedy zatím nástroj jim dokázat opak. 
Ing. Koutná 
Na nevhodnost podloží byli upozorněni. Obecně projektanti říkají, že povinnost navrhnout něco z hlediska 
geologie není. 
P. Novotná 
Firmy by se měly vybírat podle referencí, u kanalizací jsou obrovské problémy. Z jejího pohledu je třeba 
požádat VaS o analýzu poruch v této ulici. Dále upozorňuje na riziko plynu v této ulici. Doporučuje odkrýt 
přípojky se závadami a prověřit plyn. 
P. Kuglerová 
uvádí, že první rok byl povrch ulice rovný, dnes je to tankodrom. Propadá se. 
Ing. Koutná 
Se domnívá, že zvlnění bylo již dříve. Dále konstatuje, že sonda byla provedena nedlouho po dešti, pod nově 
položenou kanalizací, bylo ale suchá i když měli ve sklepě vodu. Popisuje kanalizaci před tím. 
P. Helma 
Budeme se informovat o dalším postupu. Vyžádáme si od svazku přehled oprav v ulici a uděláme sondy. 
P. Novotná 
dále upozorňuje na nutnost prověření vybetonovaného žlábku, který odvádí vodu z vrchní části ulice. 
Popisuje cesty, odkud to může natékat, nemusí to být ale vždy. 
P. Helma 
Pokud to nezjistíme jasně tak se svazek bude tvářit že se ho to netýká. 
P. Novotná 
Kreslí řez povrch a vysvětluje. 
P. Helma 
Společný zájem je napravení nekvalitní práce, pokud se prokáže. 
P. Novotná 
upozorňuje znovu na riziko plynu. Až začne pršet a bude pokračovat vymílání, může se trhat i plyn. 
P. Helma 
Ano, prověříme to.  
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K bodu 
11/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
K bodu č. 9/5  
 
Návrh usnesení: 
 
11/3.1 ZM rozhodlo: 
vypustit ze sledování plnění usnesení č. 9/5.1, plnění usnesení sledovat v úkolech OVS. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 28.3.2012. 
 
K bodu 
11/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/4 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
11/5 Zastavení bytu č. 234/2 v souvislosti s jeho prodejem Jiřímu Menšíkovi    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
11/5.1 ZM  rozhodlo: 
uzavřít zástavní smlouvu k bytové jednotce č. 234/2 v domě č. p. 234, ul. Zámecká 
v Židlochovicích, postaveném  na pozemku p. č. 650/1, zapsané na LV č. 2692 v KN pro obec a 
k. ú. Židlochovice, dále ke spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č. p.  234 ve 
výši 8170/32680 a ke spoluvlastnickému podílu na pozemku p. č. 650/1 ve výši 8170/32680, 
zapsaných na LV č. 2691 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice ve prospěch České spořitelny a.s. 
Toto rozhodnutí je platné do 31.5.2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
11/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 
11/6.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
11/7 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
11/7.1 ZM rozhodlo: 
o  poskytnutí půjček  FRB dle platné vyhl. č. 7/97 dle seznamu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
11/8 Petice občanů proti výstavbě vícepodlažních bytových domů na ul. Palackého 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/8 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Fiala z firmy DARE (investor) 
vysvětluje přítomným jak k návrhu projektu došlo. Po koupi nemovitosti, jeho demolici a vyčištění pozemku 
chtěli zajistit svah proti sesunutí, a to vybudováním 3 podlažní budovy v zadní části pozemku – u svahu. 
Stavební úřad výstavbu zamítl. Otázka je, jak se bude posuzovat možná výstavba na Nerudově ulici, 
z územního plánu vyplývá, že je nutné pro tuto oblast zpracování regulačního plánu.  
MVDr. Forejtek 
považuje vyčištění za nešťastný zásah. Došlo k vykácení akátů, které svah zajišťovali proti sesunutí. Ptá se, 
kdo jim tento zásah doporučil. Svah je nyní odlesněný a při větších srážkách může nastat problém.  Dále se 
domnívá, že tento svah není pro RD vhodný, i výstavba garáže by byla problém.  
 
ZM bere na vědomí: 
podání občanů „Petice proti výstavbě vícepodlažních bytových domů na ul. Palackého 
v Židlochovicích“. 
 
MVDr. Forejtek podává návrh usnesení: 
 
11/8.1 ZM ukládá: 
tajemníkovi MěÚ zajistit prověření stavu svahu na ul. Palackého. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
11/9 Převedení  kontokorentního úvěru  ČSOB 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 11/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
11/9.1 ZM rozhodlo: 
obnovit  kontokorentní úvěr od ČSOB a.s. ve výši 1,668 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 7-denní Pribor + 1,7% p. a., splatnost úroků měsíční, bez zajištění, na dobu 
neurčitou. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
11/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 11/9 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
seznamuje přítomné s provedenými kontrolami.  
Obyvatelům kontrolovaného Domu s pečovatelskou službou chybí přítomnost sociálního pracovníka mimo 
pracovní dobu.  Uvítali by i návštěvu z vedení města.  
 
19:46 odchází Růžena Strašáková, přítomno je 9 členů ZM.  
 
P. Brázdová 
souhlasí, rozšíření služeb je na místě a návštěvu starosty uvítá. Je to však o financích. Společenská místnost 
v domě už nestačí, nastiňuje možnost rozšíření DPS místo sýpky. Ptá se na názor ostatních zastupitelů, zda 
vůbec s majitelem sýpky o možném odkoupení jednat. 
P. Helma 
uvádí, že s jedním z bratrů (majitelů sýpky) jednal již asi před 6 lety, tehdy na ceně trvali. Odkup bude také 
souviset s prodejem zubárny, která s DPS sousedí. Pokud se s novým majitelem dokážeme dohodnout, lze to 
řešit komplexně. Budeme se snažit získat informaci o novém majiteli a s ním jednat. 
P. Šotnar 
dále děkuje za opravu komínku ve dvoře DPS a poukazuje na prasklý štít sýpky. Město by mělo tlačit na jeho 
majitele, možná by pak byli rádi, kdyby město sýpku odkoupilo. 
Ing. Koutná 
Majitelé byli k nápravě vyzvání, odpověděli, že stavbu prohlédnou a zabezpečí. Kontaktováni jsou často. 
PhDr. Sýkorová 
se zamýšlí nad projektem pro seniory spojený se vzděláváním. Je to směr, který je dotován a podporován. 
Kdyby starý mlýn koupilo město, zbouralo okolní budovy, dalo by se zde vybudovat kulturní centrum, je 
velká šance na toto dotace získat.  
P. Šotnar 
se domnívá, že město udělalo velkou chybu, že do koupi zubárny nešlo od začátku spolu se zubaři.  
Mgr. Šenkyřík 
popisuje první jednání se zubaři. Z jejich strany tam nějaká jednotnost a zájem nebyl. 
P. Helma 
doplňuje, že se snažili přesvědčit i pana Dvořáka při návštěvě laboratoře o společném postupu. On ale 
zásadně nesouhlasil.  
P. Šotnar 
se obává snahy nového majitele zubaře vytěsnit. Dále seznamuje zastupitele s průběhem kontroly hracích 
automatů, která byla provedena spolu s finančním úřadem. 
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ZM bere na vědomí: 
zprávy Kontrolního výboru ZM. 
 
K bodu 
11/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
Ing. Ivan 
Zaujalo ho, co říkala p. Sýkorová k prostoru mlýna. Myslí si, že by to přijali velice pozitivně i všichni sousedé. 
Město by se mělo spojit s majiteli mlýna a tento nápad zvažovat. Popisuje nevhodnost projektu na přestavbu 
na pekárnu.  
PhDr. Sýkorová 
Inspiroval mě SPOZ, senioři mají o zábavu velký zájem. 
P. Šotnar 
konstatuje, že by obyvatelé DPS přivítali nejenom starostu, ale i ostatní členy zastupitelstva. Dále se 
dotazuje pana Fialy, zda by dům na Palackého sráz zajistil.  
P. Fiala 
Ano, je to takto projektováno. Vstup je z ulice Palackého. Dále popisuje vyčištění prostoru a rozebírá funkci 
akátů ve svahu. Akát nezahyne tím, že ho uříznete. Svah byl akáty zatížen.  Zamítnutí stavebním úřadem 
respektují, budou řešit jen zástavbu přední části.  
P. Šotnar 
upozorňuje na 140. výročí povýšení na město, které vychází na příští rok. Připravuje město v této věci nějaké 
aktivity? 
Mgr. Šenkyřík 
Ve čtvrtek zasedá kulturní komise města, na které mají být předloženy návrhy a vytvořen pracovní kroužek. 
Mgr. Bartáková 
má tip od pana Vavříka na uspořádání koncertu moravských učitelů. Připravujeme slavnostní program 
s termínem v dubnu, místem na zámku. Současně je návrh k ocenění občanů při této příležitosti. 
P. Šotnar 
se dotazuje k vydání knihy s fotografiemi Židlochovic.  
P. Helma 
Ano, o tomto jsme se dohodli i na radě. 
Mgr. Šenkyřík 
se vyjadřuje k přípravě monografie, popisuje možnosti. Zmiňuje rozpočet na tuto publikaci a názor, že tato 
kniha by měla být pro dalších 100 let.  
P. Šotnar 
navrhuje vypracování seznamu toho, co již vydáno bylo. Pak by se dalo, dle zájmu, cokoliv dotisknout. 
 
K bodu 
11/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
vyzývá Mgr. Bartákovou k podání zprávy na návrh o přejmenování gymnázia na Gymnázium Václava Havla.  
Mgr. Bartáková 
Postoj pedagogů gymnázia je takový, že 18 z 22 pro není. Václav Havel není s našim gymnáziem nijak 
spjatý. Tento proces je také administrativně dosti náročný, zřizovatelem je kraj a ten  nemusí být tomu 
nakloněn. 
PhDr. Sýkorová 
navrhuje nechat čas do příště, pak o tom hlasovat. Ona sama pro tuto změnu není. Spíše by byla pro 
nějakého rodáka. 
P. Helma 
zve přítomné v sobotu 31.3.2012 ve 14.00, kdy je odchod od radnice, na slavnostní otevření studánky ve 
Velkém hájku.   
Mgr. Cvrk 
doplňuje o podrobnosti. 
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Mgr. Šenkyřík 
informuje o fungování webových stránek a seznamuje přítomné se statistikou návštěvnosti, která během 
roku stoupla o 100%. Dále zve přítomné 21.4.2012 na výsadbu lípy k poctě Václava Havla. Rovněž 
seznamuje zastupitele s prací studentky architektury, která v rámci diplomové práce zpracovává studii o 
možnostech nábřeží řeky. Její vizualizace budou vystaveny.  
P. Helma 
konstatuje, že tento nápad promenády kolem řeky směrem k Vojkovicím je tu již dlouho. 
MVDr. Forejtek 
je překvapen druhým kolem kauzy kolem Karlovy pekárny. Předpokládá, že rada i zastupitelstvo respektují 
rozhodnutí, že přístup města k této věci je negativní a doufá, že o tom není třeba se znovu ubezpečovat. 
Návrh p. Sýkorové považuje za světlo v tunelu v této věci. Město na to finance nemá, ale je třeba vyvinout 
úsilí v získání dotace. Bylo by to přínosné pro celé Židlochovice. Vyzývá k aktivitě v této věci. 
Ing. Janeba 
upozorňuje na to, že mlýn není v majetku města, majitelé můžou mít zcela opačný názor. 
Ing. Ivan  
doporučuje, aby zastupitelstvo dalo výklad k územnímu plánu, co vlastně v tomto místě může být.  
Mgr. Šenkyřík 
Zaujalo ho, že by město mělo vstoupit do jednání s majiteli. Tím vyjádříme, kam chceme směřovat. 
P. Helma 
navrhuje nechat projednání tohoto návrhu do příště. 
 
K bodu 
11/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:45 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
 
 Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 4.4.2012 
 


