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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 17. října 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 18:01 hodin přítomno 9 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Bc. Lenka Brázdová, MVDr. Pavel Forejtek, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter 
Wendsche se dostavil v 18:25, Ing. Jana Králová se dostavila v 18:20 a odešla v 19:45 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:01 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: 
 
15/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a doc. Mgr. Petra Francána. 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
15/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 15 
 
15/1 Zahájení 
15/2 Rozprava občanů 
15/3 Zpráva o plnění usnesení 
15/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
15/5 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
15/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II. 
15/7 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu r. 2012 
15/8 Dodatek ke smlouvě o úvěru -  FRB III – prodloužení čerpání 
15/9 Pravidla města Židlochovice pro prodej městských nemovitostí 
15/10 Bezúplatný převod pozemků ČR ve správě Pozemkového fondu 
15/11 Prodej pozemku pod garáží 
15/12 Srovnání průběhu hranic pozemků u vily 
15/13 Změna územního plánu města Židlochovice č. VII 
15/14 Kontrolní výbor 
15/15 Rozprava občanů 
15/16 Rozprava zastupitelů 
15/17 Závěr 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ K zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města ověřeného Janem Šotnarem a Ing. Ivo Janebou byla Mgr. 
Petrem Francánem podána námitka. Zápis tedy nelze považovat za schválený. Schválení tohoto zápisu bude 
nyní projednáno zastupitelstvem. 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
doc. Mgr. Francán 
vysvětluje důvody podání námitky. Připadá mu, že záznam z diskuse je veden tak, že příspěvek pana Helmy 
je uveden slovo od slova, kdežto vyjádření ostatních diskutujících jsou uvedeny v obecném shrnutí. Dále mu 
v zápise chybí podstatná věta pana Vituly, a to, že pan Helma by měl jako starosta města respektovat 
rozhodnutí zastupitelstva, byť se mu to osobně nezamlouvá. Tento příspěvek chce do minulého zápisu 
doplnit. Netrvá na doslovném přepisu, jde mu pouze o doplnění tohoto příspěvku obecnou formulací.  
Dále konstatuje, že z minulé diskuse k tomuto bodu byl poněkud rozčarovaný, překvapilo ho, že se na 
zastupitelstvu projednávají neshody a stížnost na část rady. Není stoupencem rozdělení rady a zastupitelstva 
na politické strany, všichni jsme občané Židlochovic a hádání co která strana udělala, zde není na místě. 
Druhá věc, která mu vadila, je to, že celá formulace na něj působila poněkud hystericky, zmiňovaná 
„nepravda“ je totéž jako by se použilo slovo lež. Nedomnívá se, že by něco takového nastalo, šlo jen o to, že 
při nějakém projednávání udělal někdo nějakou faktickou chybu a místo toho, aby byl na ni upozorněn, došlo 
k tomu, že tato věc byla probírána na zastupitelstvu tak, že část rady TOP 09 lhala. Je to zbytečné a tímto by 
se tu neměli zastupitelé vůbec zabývat. Zápisy pak mají plně odpovídat tomu duchu, v jakém se diskuse 
nesla. Z diskuse neměl pocit, že by se TOP 09 starostovi omlouvala. Při projednávání této námitky se 
starostou a ověřovateli na radnici byl pak panem Šotnarem dotázán, zda je vyslán panem Vitulou. 
Prohlašuje, že nikoliv, je zde sám za sebe. Znovu apeluje na to, aby se takovéto věci na zastupitelstvu vůbec 
neřešily.  
P. Helma 
Se spoustou věcí řečených panem Francánem souhlasí. Jsme zde pro to, abychom pracovali pro město. To, 
že TOP 09 úmyslně lhala, jsem zde v žádném případě neřekl. Tím, že jsem zde o tom hovořil, jsem nechtěl 
něco prosazovat, námitka již byla podána a podával jsem jen informaci o tom, co se dělo na radě. Bude 
rovněž rád, když se situace opakovat nebude.  
Ing. Vitula 
Nikoho jsem s námitkou nevysílal, o této věci jsem se dozvěděl až později. Cituje ze zápisu č. 14 

„Po prozkoumání tohoto odvolání zde objevil dvě nepravdy. Říkalo se zde, že se stavební úřad vůbec 
nezabýval námitkami města a dále, že byl 3x vysloven nesouhlas s touto stavbou.“ 

To měli být ty dvě nepravdy. 2x tuto věc zamítla rada a jednou zastupitelstvo neodsouhlasilo návrh na 
usnesení, který zněl: ZM vydává souhlas se záměrem využití části areálu bývalého mlýna na parcele č. 
904/3, včetně objektu č.p. 902 Karlovou pekárnou, s.r.o. za podmínky dodržení požadavků Technické komise 
Rady města Židlochovice. Zastupitelstvo tohle neodsouhlasilo, což považuje za zamítnutí. Bylo to tedy 3x 
zamítnuto a nebyla to tedy nepravda. Dále k tvrzení, že se stavební úřad vůbec námitkami města nezabýval - 
v dokumentu jsme řekli, že nebyla zahrnuta námitka města, a že se tím stavební úřad vůbec nezabýval.  
Jediná nepravda byla to, že se tím stavební úřad nezabýval. Stavební úřad udělal obecné vypořádání bez 
toho, aby tuto konkrétní námitku nějak zmínil. Nepravdou bylo tedy slovo vůbec. Tím, že se na zastupitelstvu 
použije takováto krátká formulace, působí to úplně jinak, než když se o tom na radě města hodinu bavíme. 
Dojde k vytržení ze souvislosti a tímto způsobem by se tedy na zastupitelstvu referovat nemělo.  
P. Helma 
Zatím se bavíme o něčem jiném než o vlastní námitce. Rozebírá situaci, kdy zastupitelstvo neodsouhlasí 
předložený návrh. Podle něj to neznamená, že ho zastupitelstvo zamítlo. 
Ing. Vitula 
Z tehdejší diskuse jasně vyplývalo, že zastupitelé se záměrem nesouhlasí, a proto návrh usnesení 
neodsouhlasili. Dále poukazuje na to, že mu vadí, že se následně na zastupitelstvu použije interpretace, že 
TOP 09 uvádí někde nepravdy. Je to vlastně obvinění, že v dokumentu 2x lhali.   
P. Šotnar 
Přišlo mi zvláštní, že námitku podal pan Francán a ne pan Vitula. Věci, které vadí panu Francánovi, říká sám 
už od začátku. Jejich strana s tím však přichází, až když se jim to hodí. Dále navrhuje doslovné doplnění 
zápisu.  
 
18:20 přichází Ing. Jana Králová, přítomno je 10 členů ZM. 
 
Ing. Janeba 
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Mně nepřipadlo, že by v zápisu byl nějaký zásadní nesoulad nebo rozpor. Každý to však může vnímat úplně 
jinak. Pokud mám jako ověřovatel zápis podepsat tak v té verzi, že se přepíše doslova to, co bylo 
zaznamenáno na zvukový záznam. Vymýšlení nových formulací by se nemuselo líbit někomu dalšímu.  
doc. Mgr. Francán 
Neřekl jsem, že se mi nelíbí nějaká formulace, řekl jsem jen to, že tam nějaká formulace není. Požádal jsem 
o to, aby byla v zápise doplněna.  To, že by to mělo být doplněno doslova, jste říkal vy, mně je jedno, jestli 
to bude doslova nebo to bude naformulováno zapisovatelkou.  
Ing. Vitula 
Konstatuje, že pokud bychom přešli na doslovné přepisy jednání, budou jednotlivé příspěvky vypadat dosti 
šíleně.  
P. Šotnar 
navrhuje, ať pan Francán naformuluje větu, kterou chce zápis doplnit.  
p. Helma 
konstatuje, že se skutečně může stát, že některá formulace v zápise schází. Když jsme si zápis prošli, tak 
jsme zjistili, že v zápise je uvedeno 12 příspěvků, ale ve skutečnosti jich bylo 41. Zápis byl tedy zredukován 
na 30% a nelze v něm postihnout všechno. 
doc. Mgr. Francán 
Zápis je vypracován poctivě, jen mi připadá, že jedna věta tam chybí.  
 
Bod bude řešen později, v rozpravě zastupitelů. 
 
15/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
15/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č 15/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 17.10.2012. 
 
K bodu 
15/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/4 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:25, přítomno je 11 členů ZM. 
 
P. Šotnar 
se dotazuje na pronájem parkoviště u cukrovaru. O co se jedná? 
P. Helma 
Jeden pozemek u cukrovaru jsme zapůjčili p. Moudrému, který zde již parkoviště vybudoval. Dále rada 
zapůjčila jiný pozemek panu Outulnému, který zde má vybudovat parkoviště k obchodní pasáži. Uzavřeli 
jsme smlouvu o výpůjčce za 1,- Kč s tím, že v případě výpovědi je zde uvedena půlroční výpovědní lhůta a 
také to, že město nebude hradit náklady na zbudování tohoto parkoviště. Tato dohoda je tedy nevýhodná 
spíše pro pana Outulného. 
P. Šotnar 
se dále dotazuje k poplatkům na hřbitově. V zápise je uvedena částka 200,- za vsypovou loučku.  Není jasné, 
zda jde o jednorázovou platbu nebo roční poplatek.  
P. Helma 
Jde o jednorázovou platbu za vsyp.  
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P. Šotnar 
konstatuje, že ti, co mají hrobová místa, platí nájemné. Platí tak nájemné za rok plus další poplatky spojené 
se správou hřbitova. Připadá mu to zbytečně nesrozumitelné, měli by platit jeden poplatek, a to nájemné 
včetně služeb.  
JUDr. Čermáková 
Ve smlouvě, které se uzavírají na pronájem hrobového místa a za služby je částka už jen jedna. Rozdělené je 
to z důvodů účetních. Nájem za pozemek je regulován max. částkou, 7,- Kč/m2/rok, náklady za údržbu 
hřbitova jsou pak vyšší, a proto je i tato částka za služby nějak stanovena.  
P. Helma 
Na páteční radě můžeme platby upřesnit. Vysvětluje rozdíly při „pronájmu“ vsypu a nájmu hrobového místa. 
Uvedená cena je poplatek za vsyp, dále si pozůstalý najme obřadníka nebo pohřebníka, který vlastní úkon 
vsypu provede. 
Ing. Janeba 
Tyto poplatky jsme řešili na FV a tam to bylo vnímáno jako roční poplatek. 
Ing. Kafková 
Ano, ale rada poplatek schválila jako jednorázový. 
MUDr. Wendsche  
se domnívá, že tento poplatek je nízký. 
P.Šotnar 
Vše by pak mělo být zapracováno v řádu hřbitova. I pozice obřadníka. 
P. Helma 
Ano, v řádu bude zmínka o obřadní osobě, ale konkrétní obřad bude na pozůstalé rodině. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovic. 
 
K bodu 
15/5 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
15/5.1 ZM rozhodlo: 
o přidělení půjčky podle platné vyhl. č. 7/97 – FRB I - dle seznamu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/6 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
15/6.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadateli dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
15/7 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
15/7.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu r. 2012 a schvaluje závazný ukazatel – příspěvek 
pletařkám 3 tis. Kč na nákup vlny. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/8 Dodatek ke smlouvě o úvěru -  FRB III – prodloužení čerpání 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
15/8.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 3  ke Smlouvě o úvěru registrační číslo  241/396-10  ze dne  12. 10. 2010 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 2.11.2011 a Dodatku č. 2 ze dne 15.2.2012, uzavřeném mezi věřitelem  
Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci a dlužníkem Městem Židlochovice a 
zmocňuje starostu města Vlastimila Helmu k podpisu dodatku smlouvy. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/9 Pravidla města Židlochovice pro prodej městských nemovitostí 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/9 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
Rozhodnutí o prodeji majetku schvaluje zastupitelstvo, nebylo by tedy vhodné, aby při otevírání obálek byl, 
místo tří zaměstnanců města, i jeden člen z řad zastupitelů?   
P. Helma 
To není problém, jen jestli se nám podaří 2 kalendářní dny před konáním zastupitelstva nějakého člena 
zajistit, ale mohl by to být i starosta nebo místostarosta, kteří jsou na radnici přítomni. 
Ing. Kratochvíl 
se domnívá, že je to zbytečné, jedná se jen jeden úkon, kdy se otevřou obálky. 
Ing. Vitula 
konstatuje, že doplněním této podmínky do pravidel zakládáme povinnost, aby tam vždy jeden zastupitel byl.  
P. Helma 
Návrh je tedy takový, že ponecháme předložené znění, přesto se budeme snažit o zastoupení jednoho ze 
zastupitelů v komisi. 
Ing. Koutná 
upozorňuje na to, že pravidla se týkají i drobných věcí jako např. 4 m2 pozemku. 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 15 6

P. Helma 
doplňuje příkladem, např. pozemky pod objektem, který někdo vlastní a požádá o odkup tohoto pozemku.   
Ing. Vitula 
navrhuje oslovovat zastupitele v souvislosti s prodejem nemovitostí nad 100 nebo 50 tis. Kč. U bytů je to 
racionální.  
P. Helma 
souhlasí.  
Ing. Koutná 
namítá, že by to mělo být zapsáno přímo v pravidlech.  
 
Návrh usnesení: 
 
15/9.1 ZM schvaluje: 
pravidla města Židlochovice pro prodej městských nemovitostí. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/10 Bezúplatný převod pozemků ČR ve správě Pozemkového fondu 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že město bude muset pozemky udržovat. 
P. Helma 
Město, stejně jako hráz, pozemky udržuje.  
 
Návrh usnesení: 
 
15/10.1 ZM přijme: 
do majetku města Židlochovice bezúplatným převodem od Pozemkového fondu České republiky 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov, následující pozemky v k. ú. Židlochovice:   
 
p. č.             výměra v m2                      druh pozemku                             situování        
 
549/2          340                              trvalý travní porost                          na pravé straně Svratky 
541/9          6                                 trvalý travní porost                           na pravé straně Svratky            
541/7          1 084                            trvalý travní porost                          na pravé straně Svratky          
  
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/11 Prodej pozemku pod garáží 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/11 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
konstatuje, že pozemky pod bytovými domy se prodávaly za 300,-- Kč/m2. Z čeho se při stanovení ceny 
vycházelo? 
P. Helma 
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odpovídá, že se jedná o obvyklou cenu za pozemek pod garáží. Paní Höklová je s cenou seznámena. 
 
Návrh usnesení: 
 
15/11.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemek pod garáží v Palackého ulici p.č. KN 1447/34 v k. ú. Židlochovice o výměře 18 
m2 paní xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 18 000,- Kč. Platnost tohoto rozhodnutí je do 
31.3.2013 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/12 Srovnání průběhu hranic pozemků u vily 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/12 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
uvažuje nad tím, na které straně zdi předmětná hranice bude.  
Ing. Hrazdil 
Zeď historicky patřila k nám, vysvětluje... 
Ing. Vitula 
vidí jediný problém se správou zdi. Město mělo historicky špatnou zkušenost s panem Musilem, kdy byl 
problém s opravou zdi.  
P. Šotnar 
konstatuje, že je to důležité do budoucna, aby pak nevznikly spory. 
P. Helma 
Pokud přijmeme usnesení v tomto znění, bude zeď na pozemku pana Hrazdila.  
Ing. Hradil 
uvádí, že se o zeď starají již nyní. Letos ji např. přikryli z vrchu křidlicí. 
 
Návrh usnesení: 
 
15/12.1 ZM rozhodlo: 
prohlásit shodu na průběhu hranice parcel 638 ve vlastnictví města Židlochovice a parcely č. 
632/3 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, obě parcely v k. ú. Židlochovice, a to dle geometrického 
plánu pro průběh vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice č. 1520-34/2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/13 Změna územního plánu města Židlochovice č. VII 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 15/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
15/13.1ZM: 

I. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/12006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) o pořízení změny č. VII územního plánu 
města (dále jen ÚPM) Židlochovice.  
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Tato změna bude zahrnovat lokalitu “Škola Tyršova“ 
prověření pozemků v bezprostřední blízkosti školy na ulici Tyršova - p.č. 693/ 1 a jeho 
nejbližšího okolí z hlediska možnosti změny územního plánu města tak, aby bylo možno 
realizovat na těchto pozemcích přístavbu školy. 
V současné době není přístavba školy na p.č. 693/1 v souladu s platným ÚPM, protože plocha je zde 
vymezena jako stabilizovaná plocha zeleně veřejné, v níž jsou přípustné pouze drobná kulturní a 
stravovací zařízení. 

 
II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona p. starostu 
Vlastimila Helmu, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 
odst. 1 stavebního zákona na pořízení změny. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
15/14 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 15/14 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
seznamuje s provedenou kontrolou poskytování Veřejné finanční podpory městem Židlochovice v roce 2011 
neziskovým organizacím. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV. 
 
K bodu 
15/15 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
přednáší stížnost občanů na hluk z odchytových kotců městské policie. Převážně v noci ruší občany štěkot 
umístěných psů. Navrhuje přemístění kotců na jiné místo, např. na bývalou SUS.  
P. Helma 
V pondělí zasedá komise veřejného pořádku města. Tato stížnost jim bude předložena, navrhnou radě města 
řešení.  
P. Šebek 
konstatuje, že není týden, aby v kotci nějaký pes nebyl.  
Ing. Janeba 
navrhuje spolupráci s náhradním umístěním s místními kynology. Mohli by se zapojit radou nebo pomocí. 
P. Šebek 
konstatuje, že u kotců by měla být k dispozici voda a osvětlení. 
Mgr. Francán 
konstatuje, že v noci z neděle na pondělí se v noci spustil rozhlas. Snažili se dovolat na městskou policii, ale 
měla obsazeno. Dotazuje se, zda v takovýchto případech volá městská policie zpět.  
P. Helma 
tuto situaci jsem konkrétně řešil. Šlo o chybu v nastavení časového spínače.   
P. Šebek 
Strážníci zpět volají, v tomto případě se tak ale nestalo, neboť volalo množství občanů ve stejné věci. 
Ing. Hrazdil 
se dotazuje, jak město projednává s p. Outulným úklid hromady u silnice a u zámecké zdi.  
P. Helma 
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Pana Outulného k úklidu vyzýváme. Nyní požádal o výpůjčku pozemku u silnice pro zbudování parkoviště. Na 
radě se již přemýšlelo o tom, kam recyklát navézt. Na pozemku u zámecké zdi jsou problémy se starými 
buňkami, vše má být vyřešeno demolicí, pokud bude mít pan Outulný právo stavět.  
 
K bodu 
15/16 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 32 diskusních příspěvků 
 
doc. Mgr. Francán 
k námitce k zápisu ZM 14: 
v zápise ZM 14 je záznam z diskuse pana Helmy:  

„Dále se domnívá se, že město Židlochovice má ve svých  komisích a výborech dostatek odborníků, 
na jejichž názory by mohlo město přihlížet, a se kterými by mělo své výstupy konzultovat.“ 

K odpovědi pana Vituly navrhuje doplnit vyřčenou formulaci: 
 „že bys měl také rozhodnutí zastupitelstva, jestliže je nějaké, tak můžeš mít i jiný názor, ale v daný 
okamžik ho máš hájit, já neshledávám nic špatného na tom, že jsem hájil rozhodnutí zastupitelstva.“  
Text navrhuje doplnit za diskusi pana Vituly: 

„Na radě došlo k silovému hlasování o tom, zda vůbec odvolání podat. Starosta byl proti tomu, aby 
rada o tomto bodu hlasovala. Oni trvali na tom, že pokud takovouto stavbu v Židlochovicích 
nechceme, má se učinit vše pro to, aby se stavbě zabránilo. A takováto shoda na zastupitelstvu 
byla.“ 

 Navrhuje doplnění o: 
 Pokud zastupitelstvo nějak rozhodlo, měl by toto rozhodnutí respektovat i starosta, třebaže má 
osobně jiný názor. My jsme rozhodnutí zastupitelstva hájili. 
P. Helma 
namítá, že kdyby to takhle jasně na zastupitelstvu zaznělo, reagoval by tím, že není proti zájmům města, ale 
že jen oznamoval, jak probíhalo podání námitky. Když se na radě města hlasovalo o nesouhlasu města se 
záměrem, tak pro tento nesouhlas ruku zvedl. 
doc. Mgr. Francán 
Ale tento doslovný přepis tady tak je. Znovu cituje. 
P. Helma 
Ing. Janeba řekl, že ve chvíli, kdy je něco řečeno, to může někdo chápat tak a někdo tak. Jestliže to budeme 
nějak formulovat, může být následně podána další námitka. Já s upravováním osobně nesouhlasím, ale 
můžeme o tom dát hlasovat.  
Ing. Vitula 
navrhuje nehádat se o formulace, ale vypustit ze zápisu celý bod. Za půl roku může totiž celý zápis působit 
tak, že se tu členové TOP 09 snažili něco prolhat a spravedlivý starosta jim v tom zabránil. 
P. Helma 
naopak navrhuje buď potvrzení již schváleného zápisu, nebo doslovné doplnění zápisu.  
doc. Mgr. Francán 
znovu komentuje svůj návrh. 
P. Helma 
znovu konstatuje, že zápis je v příspěvcích krácen o 70% a ověřovatelé tento zápis takto schválili. Pokud je 
tu však námitka, podporuje názor ověřovatelů, pokud má o to pan Vitula sám zájem, dopišme formulaci 
přesně tak, jak byla řečena.  
Ing. Vitula 
navrhuje, aby i starostova věta byla přepsána tak, jak ji řekl. 
P. Helma 
Já ale nechci, aby tam byla. Ty chceš, aby tam byla ta vaše. 
Ing. Vitula 
Já chci, aby byla přeformulována do normální zápisové podoby. Znovu navrhuje vypuštění celého bodu. 
P. Šotnar 
navrhuje hlasování o tom, zda námitku přijmout nebo nepřijmout a jestli přijmout, tak v původním znění. 
Mgr. Šenkyřík 
Ale obecně přece musí platit, že když tady něco zazní, tak někdo z vrchu nebude manipulovat s tím, co tam 
bude a nebude. Je to na nahrávce a toto je až cenzorský přístup.  
 
P. Helma 
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se ohrazuje a žádá o upřesnění. Myslel jste tím někoho? Pan Šenkyřík si tedy myslí, že jsem manipuloval a 
cenzuroval... 
Ing. Vitula 
vysvětluje. Ty máš svoje vyjádření upravené do zápisové podoby, ale nesouhlasíš s tím, aby i můj příspěvek 
byl takto zařazen. 
doc. Mgr. Francán 
dodává, že 30% schváleného zápisu je přesná citace, kdežto zbytek je přeformulování probíhající diskuse. 
To, co vy jste přečet je tady doslova, ostatní reakce jsou jen „výcucy“. To, co jste na zastupitelstvu přečetl, 
mělo být tedy uvedeno rovněž jen oním „výcucem“. Anebo mělo být vše uvedené interpretací zapisovatelky. 
Chce jen to, aby se jedna věta, která tam prokazatelně zazněla, do zápisu doplnila a nechápe v čem je 
problém. 
P. Helma 
Jestliže jsou oba ověřovatelé pro doslovnou interpretaci, nejsou proti této větě. 
Ing. Janeba 
Čestné je napsat to tam tak, jak to bylo řečeno. 
Ing. Vitula 
Ale dát tam doslovný přepis je divné, pokud je zbytek psán jinou formou. Pak bychom museli dělat všechny 
zápisy doslovnou formou. 
doc. Mgr. Francán 
znovu připomíná, že nepodává námitku proti výkladu, ale proti vynechání. 
P. Šotnar 
navrhuje ukončit debatu a hlasovat o tom, zda zastupitelstvo námitku přijímá nebo nikoliv.  
Ing. Vitula 
Takže příště, když dopadne zápis tak, že z něj vynecháte všechny moje připomínky, odsouhlasí se to, a nám 
se to nebude líbit, tak to většinou odsouhlasíte, že tam nebudou? V tom případě navrhujeme doplnění tohoto 
textu, a že nebyl zastupitelstvem přijat, je jiná věc, ať to je v tom zápisu takhle uvedeno.  Dále se obrací se 
na starostu: „Ty nás obviníš na jednání zastupitelstva, že lžeme, lež to byla v tom, že zastupitelstvo přímo 
nezamítlo, ale jen neodsouhlasilo návrh, a to má ke lži hodně daleko. Navíc to uvedeš to do zápisu velmi 
přesně. A jestliže my říkáme, že jsem něco řekl, tak nevidím důvod, proč by to v zápise nemělo být.  
P. Helma 
se ohrazuje proti tomu, že někoho obvinil ze lži. Konstatoval jsem jen to, že tam byly nepravdy. A dále jsem 
paní zapisovatelce neřekl „napiš to takto“.  
 
Hlasování o podání námitky: 6 pro 
 5 zdrželo 
 0 proti 
 
Námitka nebyla přijata 
Zápis je platný ve svém původním znění. 
 
Ing. Vitula 
konstatuje k minulému zápisu, že řekl: 
Pokud zastupitelstvo nějak rozhodlo, měl bys toto rozhodnutí respektovat i ty jako starosta, přestože můžeš 
mít osobně jiný názor.  My jsme toto rozhodnutí hájili.  
P. Helma 
O tom jaký já mám názor, nemůže soudit zastupitel za TOP 09 a já jsem pro tento bod hlasoval. V jediném 
hlasování, které o tom proběhlo. 
Ing. Vitula 
Jsem přesvědčen, že pan starosta celou dobu činil všechny kroky k tomu, aby pokyn zastupitelstva nebyl 
naplněn. 
P. Helma 
Jaké kroky? 
Ing. Vitula 
Např. snaha nepodat vůbec odvolání.  
P. Helma 
Odvolání jsem podal, ale ve znění, které bylo pravdivé. 
 
V 19:45 odchází Ing. Jana Králová, přítomno je 10 členů ZM. 
 
MUDr. Wendsche 
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Na poslední technické komisi byl představen projekt, kdy pan Moudrý koupil majetek pana Musila, který chce 
prodat panu Nečasovi. Ten plánuje přístavbu objektu směrem k Robertově vile.  Nelíbí se mu, že veškeré 
transporty vozidel jdou přes vilu, přes komunikaci, která je tímto velice demolovaná.  
P. Helma 
Pan Moudrý měl zájem nejenom bourat, ale i stavět přes cestu vily. Požádal o povolení radu města. Rada 
povolila používat cestu jen pro vyklizení pozemku. Byl zdokumentován stav komunikace před zahájením, a 
pokud bude poškozena, bude žádána oprava. 
Ing. Koutná 
doplňuje, že práce byly skončeny a už nebude přes vilu jezdit. 
 
K bodu 
15/17 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:50 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 doc. Mgr. Petr Francán  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 23.10.2012 
 


