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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 21. listopadu 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 18:07 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Petr Chocholáč se dostavil v 18:31,  doc. Mgr.  Petr Francán se dostavil 
v 18:23, Ing. Josef Kratochvíl se dostavil v 18:09 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:07 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: 
 
16/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Bc. Lenku Brázdovou. 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18:09 se dostavil Ing. Josef Kratochvíl, přítomno je 12 členů ZM. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
16/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 16 
 
16/1 Zahájení 
16/2 Rozprava občanů 
16/3 Zpráva o plnění usnesení 
16/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
16/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
16/6 Obnovení  kontokorentního úvěru   
16/7 Rozpočtové opatření č. 14  rozpočtu  r. 2012 
16/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
v Židlochovicích 

16/9 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 
16/10 Příprava stavby Cyklostezka Brno-Vídeň – etapa Židlochovice 1  
16/11 Směna pozemků část  p.č. KN 1198 za část p.č. KN 1197 pro výstavbu cyklostezky 
16/12 Dodatky ke smlouvám uzavřeným se společnostmi Ing. Outulného      
16/13 Kontrolní výbor 
16/14 Rozprava občanů 
16/15 Rozprava zastupitelů 
16/16 Závěr 
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Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 
a doc. Mgr. Petrem Francánem, 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 
16/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
informuje zastupitele o tom, že jim rozdal Jednací řád Zastupitelstva, je to jeho aktivita a byl by rád, kdyby 
se všichni podle něj řídili, aby se neopakovaly situace z minulých zastupitelstev. Apeluje na přítomné, ať si 
tento řád přečtou.  
Ing. Vitula 
Všichni jsme zvolení zastupitelé a budeme se chovat tak, jak uznáme za vhodné, jak nám dovolí jednací řád 
a jak nám dovolí řídící schůze.  
P. Šotnar 
Držme se jednacího řádu, nemluvme páté přes deváté, aniž bychom měli udělené slovo. Jak má potom 
vypadat zápis. Jestli to někoho uráží, tak se omlouvá. Zmiňuje i přípravu na zastupitelstvo. Materiály 
dostávají zastupitelé předem a mají možnost se se svými dotazy dopředu dotázat.  
Ing. Vitula 
Jednací řád mu pro osvěžení paměti nevadí, na druhou stranu je na zvážení zastupitelů, jak se na jednání 
chovají. Diskuse k jednotlivým bodům by naopak probíhat měla… 
P. Helma 
Diskuse by měla být o tom, jestli někdo s něčím nesouhlasí nebo má k něčemu výhrady a proč, ale pan 
Šotnar možná myslí to, že se někdo ptá na věci, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, a to pak zdržuje 
všechny ostatní.  
 
K bodu 
16/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/3 
 
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 21.11.2012. 
 
K bodu 
16/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s připravenou informaci o projektech, které proběhly v roce 2012, které byly 
realizovány, které jsou v přípravě a které ještě nebyly započaty (viz příloha zápisu).   
 
18:23 se dostavil doc. Mgr. Petr Francán, přítomno je 13 členů ZM. 
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K bodu 
16/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
16/5.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadateli dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
16/6 Obnovení  kontokorentního úvěru   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/6 
 
Diskuse: 1 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
FV doporučuje, stejně jako další body - viz zápis FV,  ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
16/6.1 ZM rozhodlo: 
obnovit  kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši 3 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 1% p. a., splatnost úroků měsíční, se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18.31 se dostavil Ing. Petr Chocholáč, přítomno je 14 členů ZM.  
 
K bodu 
16/7 Rozpočtové opatření č. 14  rozpočtu  r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/75 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
16/7.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 14  rozpočtu  r. 2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
16/8 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v Židlochovicích 

Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Kafková 
zdůvodňuje fin. přílohu pro rok 2013.  
 
Návrh usnesení: 
 
16/8.1 ZM schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 1/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v Židlochovicích. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
16/9 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/9 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
Ing. Chocholáč 
Lhůta pro podání nabídek minimálně 7 dní od odeslání výzvy ve směrnici pro zakázky malého rozsahu  
2. kategorie se mu zdá příliš krátká.  
P. Helma 
Obecně využíváme delší doby, toto je jen minimální lhůta, kterou stanovuje zákon. Je to pro případ, kdyby 
někdy došlo výjimečně k takové akci, která by takovouto minimální dobu vyžadovala. Zatím nebyla kratší 
doba než je 14 dní uplatněna.   
Ing. Koutná 
Rozsah zakázek je od 200 tis. Kč,  proto je nezbytné mít tuto kratší lhůtu uvedenou.   
Ing. Vitula 
Při poskytování dotací nám audit následně kontroluje, zda byly dodrženy všechny směrnice. Obecně 
používáme delší lhůtu, je to tu však proto, že kdyby nás někdy tlačil čas. 
Ing. Chocholáč 
se přesto domnívá, že lhůta je velice krátká. 
 
Návrh usnesení: 
 
16/9.1 ZM schvaluje: 
aktualizaci Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 22. 11. 
2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
16/10 Příprava stavby Cyklostezka Brno-Vídeň – etapa Židlochovice 1  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
16/10.1  
ZM schvaluje: 
odkoupení části pozemku p. č. PK 430/12 v k. ú. Židlochovice o výměře cca 8 m2 od 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za  kupní cenu 30 Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude stanovena 
geodetickým zaměřením po stavbě Cyklostezka Brno – Vídeň – etapa Židlochovice 1. Jedná se o 
zahrádky  u silnice do Blučiny. 
Toto usnesení je platné do 30.06.2017 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
16/11 Směna pozemků část  p.č. KN 1198 za část p.č. KN 1197 pro výstavbu cyklostezky 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
16/11.1 ZM schvaluje: 
směnu části pozemku  p. č. KN 1197 (část 35 m2) v k.ú. Židlochovice v majetku města za část 
pozemku p. č. KN 1198 (část 35 m2) ve stejné lokalitě v k. ú. Židlochovice v majetku 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem zajištění pozemku pro vybudování cyklostezky. Náklady 
spojené se směnou ponese město Židlochovice. Směna bude bez doplatku. 
Jedná se o zahrádky  u silnice do Blučiny. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
16/12 Dodatky ke smlouvám uzavřeným se společnostmi Ing. Outulného      
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/12 
 
Diskuse: 14 diskusních příspěvků k dodatku č. 1/2012 ke smlouvě č. 128/10 
 
Ing. Maša 
se dotazuje, jaký je důvod skluzu výstavby? Uvedl p. Outulný, proč stavbu nestihl? 
P. Helma 
Ing. Outulný to zdůvodňuje tím, že neměl uzavřené smlouvy na pronájem těchto prostor s dostatečným 
počtem firem. 
doc. Francán 
se dotazuje, co nám p. Outulný za to nabídne? Od města je to vstřícný krok a pro pana Outulného by bylo 
finančně nevýhodné, kdybychom tento dodatek nepřijali. Udělal nějaký vstřícný krok i on?  
P. Helma 
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My jsme v dodatku zpřísnili podmínky, je tu podmínka, že pokud se mu nepodaří do poloviny roku 2013 
dostavět, platí za pronájem pozemků městu 50 tis. za každý započatý měsíc. Pan Outulný už jednou 
s městem prodělal, kdy ztratil výhodu získání pozemku za 1,-- Kč za nedodržení smlouvy.  
Mgr. Šenkyřík 
Dodatek je potřeba uzavřít, nechceme tam mít rozestavěnou stavbu,.. dává však k diskusi termín dostavby, 
zda ho neposunout do konce roku 2013, pochybuje o tom, že to do 30.6.2013 p. Outulný stihne.  
Ing. Vitula 
Zkušenost s panem Outulným máme, pravděpodobné asi je, že tu za půl roku budeme sedět znovu. Přesto 
by dodatek nechal tak, jak je, ať je firma pod tlakem.   
Ing. Maša 
se dotazuje, zda p. Outulný s termínem souhlasí. 
P. Helma 
On ho sám navrhl. Když v tomto dodatku termín prodloužíme, asi mu to vadit nebude, když ale změníme i 
jiné podmínky, které jsou s ním projednané, nemusí s tím souhlasit. Navrhuje případné nastavení přísnějších 
podmínek až 1.7.2013. 
Mgr. Rubáš 
se pozastavuje nad částkou za pronájem pozemku při nedodržení termínu dostavby. 50 tis./měsíčně, tj. 300 
tis./půl roku mu připadá jako směšná částka.  
Ing. Vitula 
Je potřeba vnímat historii výstavby celého areálu bývalého cukrovaru. Město má špatnou zkušenost s jinými 
dvěma investory. On byl první, který s areálem něco udělal, město ve spolupráci s ním nevychází špatně. 
Dále upozorňuje na fakt, že to není zakázka města, město zde svoje prostředky neutrácí, to by postupovalo 
úplně jinak. On staví na svoje náklady a veškeré riziko nese on. 
Ing. Chocholáč 
souhlasí s Ing. Vitulou. Zájem města je dovést to do finále.  
Ing. Janeba 
Vadí mně jediná věc – prvním krokem, výběrem firmy, jsme se dostali k tomu, že dnes jen hledáme řešení 
jak to nějak zachránit a posunout dál.  
P. Helma 
konstatuje, že ale jiné řešení nebylo. Stavební povolení bylo vydáno na celou stavbu obch. centra, tj. Penny 
+ přilehlá pasáž. Takže dát svatbu centra někomu jinému ani nešlo.  
Ing. Vitula 
zdůrazňuje, že město cca 8 let pozemky nabízelo, v podstatě zadarmo, ale investor nebyl.   
 
Návrh usnesení: 
 
16/12.1 ZM rozhodlo: 
uzavřít dodatek č. 1/2012 ke smlouvě č. 128/10 uzavřené dne 8.10.2010 mezi městem 
Židlochovice a společností OUTULNÝ Cukrovar s.r.o. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Diskuse: 27 diskusních příspěvků k dodatku č. 1/2012 ke smlouvě č. 262/11 
 
P. Helma 
se dotazuje, zda je harmonogram postupu p. Outulného a termíny reálné? 
Ing. Koutná 
Harmonogram je skutečně na hraně, bez rezerv. 
P. Helma 
konstatuje, že dodatek neřeší problém, jestli se tam stavět bude nebo ne, to je na rozhodnutí památkářů. 
Město má zájem uzavřít dodatek proto, aby, pokud by stavba povolena nebyla a p. Outulný se soudil, 
nemohl uplatnit námitku, že město nebylo ke stavbě vstřícné. 
MVDr. Forejtek 
se dotazuje, proč je v dodatku konstatováno, že nedodržení termínů nemá žádný právní význam pro platnost 
uvedené smlouvy. Není to od města podbízivé, že nám nevadí, že nic z toho nebylo dodrženo? 
P. Helma 
Jestliže v  původní smlouvě byly uvedeny nějaké termíny, tak jejich nedodržení neumožňuje její zrušení celé 
smlouvy.   
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Ing. Vitula 
I na radě města byla kolem této formulace polemika. Nakonec jsme větu akceptovali, z důvodu, že dnes p. 
Outulný vytváří dojem, že se stavět může, a že jediný, kdo mu ve výstavbě klade odpor je městský úřad. My 
se tak chceme vyhnout riziku, že dojde a řekne, že termíny nestihl kvůli městu a po městu bude uplatňovat  
náhradu. Je sice nepravděpodobné, že by s tímto uspěl, přesto tomu chceme předejít.   
JUDr. Čermáková 
Vysvětluje. Je to prohlášení obou smluvních stran, je to konstatování, že to nemá vliv na platnost a účinnost 
smlouvy. To, co je v článku I. dodatku, nemá na podstatu věci vliv, domnívá se ale, že je dobré to tam mít. 
Dále se nedomnívá, že by tato formulace stavila město do nějaké podbízivé role.  
Ing. Chocholáč 
konstatuje, že se mu tato formulace rovněž nelíbí. 
Ing. Janeba 
Byla podepsána smlouva, firma šla do podnikatelského rizika, chyba města to není. Rada je zbytečně 
vyděšena z toho, že by se pan Outulný mohl s městem soudit. Nechť se klidně soudí, jsme snad schopni to 
obhájit. Schválením dodatku si jen problém o rok prodlužujeme.  
doc. Francán 
konstatuje, že existuje sdružení, které se v této kauze aktivně angažuje. Zastupitelstvo nezmůže nic, souhlasí 
s názorem pana Forejtka. Formulace by měly být neagresivní a jasné. 
Ing. Vitula 
navrhuje úpravu dodatku s vypuštěním sporné věty. 
MVDr. Forejtek 
vyjadřuje obavu, aby stavba u zámecké zdi neměla stejný průběh jako výstavba obchodní pasáže.  
P. Helma 
připomíná podmínky původní smlouvy s tvrdými sankcemi.  
Ing. Vitula 
Územní plán pracuje nejednoznačně s dokumentem o ochranném pásmu zámku. P. Outulný se odvolává na 
to, že jsem o něm věděli, ale nepřiznali ho,..všechny argumenty jsou na naší straně, přesto se domnívá, že 
je dobré být raději opatrní. 
doc. Francán 
Povinností projektanta je si toto zjistit. Měl požádat o územní informaci v lednu a ne až v květnu, je tam 
spousta nepravd, kterými argumentují.  
Ing. Janeba 
Když se stavba nebude realizovat, znamená to, že se prodej pozemku nerealizuje taky? Od 30.6.2014 bude 
tedy město moci s pozemkem nakládat? Pro nesplnění smlouvy?  
Ing. Vitula 
Právně to tak je, ale pokud se nebude realizovat, tak proto, že to nepovolí památkový úřad. Tím se situace 
kolem pozemku podstatně změní. 
MVDr. Forejtek 
navrhuje dodatek vůbec nepodepisovat. 
P. Helma 
Oddělme naši vůli, zda vůbec stavět, od schválení dodatku. 
Bc. Brázdová 
konstatuje, že na tom, že se tam stavět má, jsme se shodli. 
Ing. Vitula 
preferuje to, aby o tom, jestli se tam stavět má nebo ne, rozhodli památkáři nebo stavební úřad, ne město.   
Mgr. Šenkyřík 
navrhuje o tomto dodatku dnes nehlasovat, připadá mu to šité horkou jehlou. 
Ing. Vitula 
se ohrazuje, na radě to bylo mnohokrát diskutováno a projednáváno, debata byla široká, seznamuje se 
závěry památkářů a p. Hanzlíkové. 
MVDr. Forejtek 
navrhuje nepodepisování žádných dodatků, ale trvání na původní smlouvě, tak jak byla uzavřena.    
Ing. Vitula 
popisuje, jak probíhalo jednání na radě a co radu k tomuto doporučení na odsouhlasení vedlo.  
Mgr. Cvrk 
P. Outulný měl požádat o územní informaci a dostal ji. To, že se to dnes řeší trochu jinak než zbytek areálu 
je dáno tím, že celá výstavba se posouvá blíže k zámku.  
Ing. Koutná 
konstatuje, že v územním plánu jsou v tomto místě 3 „kostky“ a výstavba do výšky povolena.  
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Návrh na usnesení: 
 
16/12.2 ZM rozhodlo: 
uzavřít dodatek č. 1/2012 ke smlouvě č. 262/11 uzavřené dne 30.11.2011 mezi městem 
Židlochovice a společností Outulný uzavřený investiční fond, a.s. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 
 4 zdrželi 
 2 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
16/13 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 16/13 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu závazků a pohledávek města. 
Ing. Kafková 
konstatuje, že hladina dluhů se za poslední 2 roky zvýšila. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV. 
 
Návrh na usnesení: 
 
16/13.1 ZM ukládá: 
FO realizovat návrh na opatření. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
16/14 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
doc. Francán 
se dotazuje na mimořádné hlášení městského rozhlasu o zvýšené kriminalitě ve městě. 
P. Helma 
V posledních několika dnech se zásadně zvýšila kriminalita na území města. Městská policie dostala pokyn 
konat zvýšené kontroly, stejný postup byl dohodnut i na Policii ČR. Popisuje jednotlivé případy. V současné 
době probíhá vyšetřování, příští týden je dohodnuta schůzka s Policií ČR o dalším vývoji.  
P. Šotnar 
se dotazuje na plánované akce v souvislosti s výročím města. Má návrh na vyznačení hrobky Žerotínů.  
P. Helma 
Vyznačení hrobky připravujeme a zrealizujeme na jaře.  
Mgr. Šenkyřík 
Program oslav navrhla kulturní komise, seznam zastupitelům přepošle. 
P. Šotnar 
oznamuje, že se podařilo určit místo, kde bylo popraviště, navrhuje dát na místo tabulku nebo skřínku 
s posledním rozsudkem, zahrádkáři jsou ochotni toto zrealizovat. 
P. Helma 
děkuje za podnět a souhlasí. 
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K bodu 
16/15 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
16/16 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
- přehled investičních akcí města za rok 2012 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 28.11.2012 
 


