
Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 12a 1

Zápis z 12a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 31. května 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 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Ivo Janeba, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Ing. Jan Vitula, MVDr. Pavel Forejtek 
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: 
 
12a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Janu Královou a Ing. Petra Mašu. 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
12a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 12a 
 
12a/1 Zahájení 
12a/2 Rozprava občanů 
12a/3 Komunální ústavní stížnost    
12a/4 Rozprava občanů 
12a/5 Rozprava zastupitelů 
12a/6 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 12. 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 
12a/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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K bodu 
12a/3 Komunální ústavní stížnost    
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 12a/3 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
12a/3.1 ZM rozhodlo: 
podat Komunální ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR a §  72 odst. 1 písm. b) 
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proti jinému zásahu 
orgánu veřejné moci, spočívajícímu v nečinnosti Ministerstva financí ČR, spojenou s návrhem 
na zrušení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Text stížnosti je přílohou tohoto usnesení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
12a/4 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
12a/5 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 13 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje zastupitele s návrhem, který má být projednáván na zítřejší radě města, a to snížení nejnižší 
prodejní ceny bytu č. 591/4 na Tyršově ulici. Rada města, vč. zastupitele Šotnara, se byla v rámci obchůzky 
města na byt podívat a po zhlédnutí tohoto bytu padl návrh na snížení ceny. 
JUDr. Čermáková 
doplňuje informace o historii prodeje městských bytů. Zastupitelstvo před více než rokem schválilo prodej 
některých městských bytů v Židlochovicích. Jednalo se např. o byty v domech, kde byly všechny ostatní 
v osobním vlastnictví. Ceny byly stanoveny pod tržní cenou, za tento konkrétní byt byla stanovena nejnižší 
prodejní cena na 1.160.000,-- Kč. Tento byt byl nabízen od podzimu, nabídka visela v realitních kancelářích, 
na úřední desce města, stále je informace o prodeji na webových stránkách města. Těch, kteří se na byt 
přišli podívat, bylo asi 15, žádný z nich však vážný zájem neprojevil. I Ing. Šrámek, který vážný zájem měl, 
od záměru koupě nakonec odstoupil, s tím, že byt svou kvalitou neodpovídá ceně. Ostatní důvod nezájmu 
nesdělili.  Toto všechno vede k tomu zamýšlet se nad tím, že cena je vzhledem k nabídce a poptávce vysoká 
a proto je třeba tuto cenu snížit.   
P. Helma 
Obracíme se na zastupitele proto, že pokud by měli se snížením ceny zásadní problém město by cenu 
nesnižovalo, pokud projeví souhlas – je to doporučení radě záměr schválit.  
MUDr. Wendsche 
se dotazuje na velikost bytu, a zda město nemá zájem byt opravit a pronajmout.  
P. Helma 
Je to poslední neprodaný byt v tomto domě a pro město není praktické vlastnit jeden byt v domě.  
P. Šotnar 
doplňuje, že městu by se to asi ani nevyplatilo. Byt je absolutně vybydlen, cena na opravu by byla v řádu 
několik set tisíc. 
L. Brázdová 
navrhuje podpořit prodej alespoň vymalováním? Byt vypadal opravdu hrozně. 
Ing. Chocholáč 
navrhuje prodejní cenu 948 tis. 
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Mgr. Francán 
Ve světě je obvyklé, že ve smlouvách o pronájmech bytů je doložka, že se byt musí opouštět s novými 
nátěry. Nebylo by asi od věci zakomponovat tuto doložku i do smluv města.  
P. Helma 
Ano, to by nemusel být problém, zapracujeme do smluv. 
MUDr. Wendsche 
se připojuje. I v Německu musí starý nájemce opustit byt v takovém stavu, aby byl ihned obyvatelný.  
P. Helma 
podává návrh usnesení: 
 
12a/5.1 ZM rozhodlo: 
snížit nejnižší kupní cenu u bytu č. 591/4 v k. ú. Židlochovice na 948.000,-- Kč.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
MUDr. Wendsche 
oznamuje, že spolu s p. Vavříkem a Cvrkem založili občanské sdružení Židlochovický vlastivědný klub a prosí 
o projednání na radě města přípravy kulturních oslav 140. výročí povýšení na město, na kterém by se 
spolupodíleli.  
 
K bodu 
12a/6 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:40 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Jana Králová  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 5.6.2012 
 


