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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 6. února 2013 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, Ing. Jan Vitula, Ing. Jana Králová, PhDr. Jitka Sýkorová  
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: 
 
18/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
18/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 18 
 
18/1 Zahájení 
18/2 Rozprava občanů 
18/3 Zpráva o plnění usnesení 
18/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
18/5 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu r. 2013 
18/6 Dodatek č. 1/2013 ke Zřizovací listině Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace 
18/7 Prodej části pozemku pro parkovací stání – nástavba BD č. 717, 718, 719 ul. Masarykova a přijetí 

daru pozemků 
18/8 Prodej pozemku – zahrádka u Cézavy 
18/9 Návrh vlajky pro město Židlochovice 
18/10 Kontrolní výbor 
18/11 Rozprava občanů 
18/12 Rozprava zastupitelů 
18/13 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 17. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Josefem Kratochvílem a PhDr. 
Jitkou Sýkorovou, 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. 
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K bodu 
18/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
v 18:11 se dostavila PhDr. Jitka Sýkorová, přítomno je 12 členů ZM. 
 
Mgr. Vavřík 
se vyjadřuje k současné podobě židlochovického zpravodaje. V polovině minulého roku přišel pan 
místostarosta Mgr. Šenkyřík s tím, že by měl být reformován židlochovický zpravodaj. Vyžádal si platný 
Ministerstvem kultury schválený statut zpravodaje s tím, že chce připravit tzv. novou koncepci. Skupina lidí 
pod vedením pana Šenkyříka vytvořila novou grafickou podobu zpravodaje. On, jako redaktor, k těmto 
změnám pozván nebyl, byl postaven před hotovou věc. Jednalo se o převzetí vlivu a zviditelnění určité 
skupiny lidí. Nelze však jen psát, je třeba ovládat stylistiku, syntax, větnou skladbu a gramatiku, znát historii 
města. Po zavedení této nové koncepce je zpravodaj plný pravopisných chyb, které dříve nebyly. Přispěla 
k tomu i posunutá uzávěrka z 15. na 20., kdy k dokončení zpravodaje zbývá jen 10 dnů. Je to krátká doba a  
jedna z dalších příčin chyb ve zpravodaji. Odmítá, jako redaktor, odpovědnost za tyto pravopisné chyby. Dále 
uvádí, že někteří členové rady ztěžují vydávání zpravodaje tím, že příspěvky nedodávají ani do posunuté 
uzávěrky.  Články tak vidí, až když je zpravodaj vytištěn. Dříve dělal zpravodaj s nadšením a rád, teď to tak 
není. Poslední kapkou pro něj byla pravopisná hrubka v posledním čísle. Ponižuje ho to a pobuřuje, žádá 
veřejnou omluvu v příštím čísle, obrací se na pana místostarostu Mgr. Šenkyříka. Dále poukazuje na psaní 
cizích slov v textu místo adekvátního českého výrazu, rovněž se mu nelíbí spojení Žerotínské farmářské trhy. 
Vysvětluje důvody. Na závěr zve na besedu se zajímavostmi z historie Židlochovic, v neděli 10. 2. 2013 
v 16:00 hod do Masarykova kulturního domu, která bude spojena s promítáním diapozitivů.  
Mgr. Šenkyřík 
zvažuje, že napíše zastupitelům vysvětlující krátký dopis. Zaznělo zde spousta nepravd. Statut si vyžádal 
proto, že ten původní schválený Ministerstvem kultury nebyl. Byl schválený jen radou města. Dále uvádí, že 
statut nebyl aktuální a jako příklad uvádí, že např. členkou redakční rady byla stále paní starostka. To, že se 
věci dávají do pořádku, je přece v pořádku. Pan Vavřík byl pozván na radu města, kde se tento nový statut 
řešil. Odmítl se však této rady účastnit a radě předal jen vysvětlující dopis o své neúčasti. Panu Vavříkovi 
poslal i e-mail s novou koncepcí, ale pan Vavřík odpověděl, že ho to nezajímá a nebude to řešit. 
Mgr. Vavřík 
To, že byla ve statutu uvedena paní starostka za nepravdu, nepovažuje. Dále si uvědomuje, že pozvání na 
radu chápal jako pozvání na redakční radu, nikoliv na radu města, nebylo to jasně formulované. 
Mgr. Šenkyřík 
uvádí, že byl pozván dopisem, stejně jako pan Šotnar i Vyhlídal, kteří to pochopili. Za nepravdu považuje 
tvrzení, že původní statut byl ministerstvem schválen. Má pocit, že všechny výtky směřují výhradně na něj. 
Vysvětluje užití slov mystery shopping i Žerotínské farmářské trhy. Hrubky jsou závažná věc a omluvu zařídí 
celá redakční rada, nikoliv on osobně.  Dále uvádí zvýšení zájmu o zpravodaj z řad občanů, svědčí to o jeho 
kvalitě. 
P. Helma 
vidí zvýšení zájmu především v kvalitním obsahu, doporučuje nespojovat popularitu jen s grafickou podobou. 
Mgr. Šenkyřík 
apeluje na přítomné na přečtení zpravodajů, každý tam má velký prostor, nechť každý sám posoudí, jestli se 
tam zviditelňuje jen některá skupina. 
P. Helma 
konstatuje, že rozhodnutí o posunutí např. uzávěrek je na redakční radě, nikoliv na zastupitelích, kteří nemají 
s touto prací zkušenosti.  
Ing. Janeba 
se dotazuje na složení redakční rady. 
Mgr. Šenkyřík 
jmenuje: předsedou je pan starosta Helma, redaktorem pan Vavřík, dále pan Vyhlídal, pan Šotnar, Šenkyřík, 
paní Bartáková a tajemnice sl. Křížová. 
 
 
K bodu 
18/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 18/3 
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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 6. 2. 2013. 
 
K bodu 
18/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
přichází s námětem na elektronické aukce energií pro občany na výběr dodavatele energií. Dají se při ní 
očekávat úspory pro občany stejně tak, jak dokázalo ušetřit město, když se poprvé takového aukce 
zúčastnilo. Odhadovaná úspora by mohla činit cca 20%, což při roční spotřebě plynu RD v ceně cca 40. tis. 
dělá 8 tis. Kč. Občané se zároveň vyhnou riziku podomních prodejců, kteří často zatajují nějaké skryté 
poplatky a mohou dát občanovi podepsat nějaký způsobem nevýhodnou smlouvu.  Kritéria budou známa 
dopředu, firmy je v soutěži zohlední a tím odpadnou pochybné podmínky při podepisování nových smluv. 
Hlavní výhodou je však vysoutěžená nižší cena.  
Ing. Maša 
se dotazuje, zda občané budou soutěžit každý sám za sebe nebo jako skupina. 
P. Helma 
občané se budou moci přihlásit každý sám. Městem pověřený pracovník bude ve vyhrazeném čase občanům 
poskytovat pomoc a radu. Shromáždí tak zájemce, kteří mají zájem soutěžit lepší cenu.  Po skončení soutěže 
bude vybrán dodavatel s nejnižší cenou. Pravděpodobnost úspor je vysoká, bude soutěžit skupina občanů, 
město pomůže jen svými zkušenostmi. 
Ing. Janeba 
se dotazuje na odměnu pro firmu, která bude soutěž pořádat.  
P. Helma 
Smluvní odměnu získají od vítězného dodavatele, vysoutěžená cena bude pro občana konečná.  
Ing. Janeba 
se domnívá, že 20% úspora je nereálná, odhaduje úsporu na max. 5%. 
P. Helma 
srovnává s e-aukcí města. Žádné jiné nabídky na dodávky energií nedosahovaly takových úspor, kterých 
město dosáhlo v aukci.  Konečné rozhodnutí, zda občan novou smlouvu podepíše, bude na něm. Může se 
rozhodnout, zda ke změně dodavatel přistoupí nebo ne až po té, co bude známa vysoutěžená cena.  
Ing. Koutná 
doplňuje, že velký rozdíl (20% - 30%) je v cenách energií dodávaných pro domácnost a pro firmy. A tento 
rozdíl by se mohl promítnout do konečné ceny pro občana.   
 
K bodu 
18/5 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 18/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
18/5.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
18/6 Dodatek č. 1/2013 ke Zřizovací listině Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 18/6 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Ing. Janeba 
se dotazuje na důvod.  
Ing. Kafková 
Ředitelka ZŠ se zachovala ekonomicky a spočítala si, že tento způsob bude pro školu levnější.  
P. Helma 
doplňuje, že pro město to nebude mít žádné dopady. 
 
Návrh usnesení: 
 
18/6.1 ZM schvaluje: 
s účinností od 1. 3. 2013 Dodatek č. 1/2013 ke Zřizovací listině Základní školy Židlochovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 
18/7 Prodej části pozemku pro parkovací stání – nástavba BD č. 717, 718, 719 ul. 

Masarykova a přijetí daru pozemků 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 18/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
18/7.1 ZM rozhodlo: 
darovat část pozemku p. č. 1104 v k. ú. Židlochovice zapsaného na LV 1 o výměře cca 26 m2 
(přesná výměra bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem) ŽIDLE, stavebnímu  
bytovému  družstvu, IČ: 292 74 893, sídlem Jaselská 206/27, 602 00, Brno za účelem výstavby 
parkovacích míst pro uživatele nových bytů v nástavbě domu č. p. 717, 718,719.  
Toto rozhodnutí je platné do 30. 6. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18/7.2 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar do vlastnictví města pozemky p. č.  1107/26, 1107/32, 1107/33, 1107/34, 
1107/35 a část p. č. 1107/25 a část 1108 v k. ú. Židlochovice, zapsaných na LV 2414, od fondu 
UTIS uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ 120 00, IČ 
279 32 346. Přesná část darovaných pozemků p. č. 1107/25 a 1108 bude stanovena 
oddělovacím geometrickým plánem, který vymezí potřebnou plochu pro parkovací stání pro 
byty v nástavbě domu č. p. 717, 718, 719. 
Toto rozhodnutí je platné do 30. 6. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
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 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
18/8 Prodej pozemku – zahrádka u Cézavy 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 18/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
18/8.1 ZM rozhodlo: 
odprodat část pozemku p. č. KN 1197 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Židlochovice manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 5 Kč/m2. 
Cena bude uhrazena prodávajícímu při podpisu smlouvy. 
Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.  
Prodej bude realizován nejdříve při současné realizaci směny sousedního pozemku p. č. 1198 
v k. ú. Židlochovice ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxx. Cena pozemku je dohodnuta v zájmu 
získání části pozemku p. č. 1198, který je nezbytný pro stavbu cyklostezky, stavby ve veřejném 
zájmu. 
Toto rozhodnutí ZM je platné do 31. 12. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
18/9 Návrh vlajky pro město Židlochovice 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 18/9 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
Ing. Kratochvíl 
Líbí se mu varianta č. 4, ale má obavy, že vinná ratolest bude příliš blízko stožáru a zanikne. Navrhuje její 
posunutí blíže středu.   
Mgr. Šenkyřík 
vysvětluje, že při návrhu se vycházelo z naší stávající vlajky. Dále vysvětluje vlastnosti materiálu, nová vlajka 
by měla být polyesterová a ta má pro venkovní použití výrazně lepší vlastnosti než stávající látková. 
MVDr. Forejtek 
se připojuje k Ing. Kratochvílovi, varianta č. 4 s posunutím ratolesti blíže ke středu.  
Doc. Francán 
souhlasí, navrhuje umístit osu ratolesti do linky první třetiny vlajky.  
Ing. Janeba 
by byl pro variantu č. 1, pokud bude schválena varianta č. 4 přiklání se rovněž k posunutí více ke středu. 
MVDr. Forejtek 
Rovněž  se mu líbí varianta č. 1. Navrhuje vyjádření k návrhům. 
P. Helma 
doporučuje setrvat u návrhu nejblíže současné vlajce – tj. varianta č. 4 s konzultací na posunutí hroznu ke 
středu. 
 
Diskuse a jednotlivá vyjádření k variantám. 
 
Návrh usnesení: 
 
18/9.1 ZM schvaluje: 
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návrh nové vlajky města Židlochovic dle předložené varianty č. 4 v této podobě: List vlajky tvoří 
tři vodorovné pruhy, žlutý, červený, žlutý, v poměru 1 : 2 : 1, v červeném pruhu je žlutá vinná 
ratolest se třemi hrozny a třemi úponky, umístěná na  hranici mezi levou a střední třetinou; 
poměr šířky k délce listu vlajky je 2 : 3.    
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18/9.2 ZM ukládá: 
Mgr. Tomáši Šenkyříkovi připravit žádost o schválení k příslušnému podvýboru Poslanecké 
sněmovny ČR. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
18/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 18/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu činnosti organizační složky města „Městské kulturní středisko Židlochovice“. Návrh na 
opatření je upravit záhlaví pracovních náplní. 
Mgr. Šenkyřík 
děkuje, záhlaví jsou již opraveny, po podepsání těchto nově opravených pracovních náplní bude KV 
informovat. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV. 
 
Návrh usnesení: 
 
18/10.1 ZM ukládá: 
příslušnému pracovníkovi upravit pracovní náplně.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
18/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 18 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
informuje, že před domem Masarykova 108 je v krajnici velká díra. Je to nebezpečné pro auta – prosí o 
opravu. 
Ing. Koutná 
Ano, opravíme. 
P. Šotnar 
Dále je třeba upravit zeleň před tímto domem.  
P. Helma 
Ano, zařadíme do plánu čety. 
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P. Šotnar 
zve přítomné na tradiční výstavu vín v Masarykově kulturním domě, v sobotu 9. 3. 2013. Touto výstavou 
začínají oslavy 140. výročí povýšení Židlochovic na město.  
MVDr. Forejtek 
Na Nerudově ulici došlo při odstraňování havárie k prolomení silnice, mělo by se to rovněž opravit. 
P. Helma 
Ano, OIMH provede prohlídku ulice a zajistí, aby při přebírání staveniště bylo vždy vše uvedeno do 
původního stavu.  
MUDr. Wendsche 
Občané Malinovského ulice děkují za nádoby s pískem na ulici k posypání komunikace a údržbu komunikace 
v zimě. 
P. Helma 
děkuje a doplňuje, že podobná pochvala byla i od občanů z Meruňkové ulice.  
Ing. Janeba 
se dotazuje na zbudování čapího hnízda na komíně u orlovny, zda se v této věci něco podniklo. 
Ing. Koutná  
Nejdražší je osazení konstrukce na komín. Celková částka osazení činí cca 35 - 40 tis. Kč.  Dále upozorňuje 
na to, že při konzultaci byla upozorněna na skutečnost, že čápi trousí z hnízda, jak při jeho stavbě, tak i 
následně, trus, vyhazují zbytky potravy. Je na zvážení, jestli je umístění na tento komín vůbec vhodné.  
P. Helma 
konzultoval umístění hnízda s panem Vlašicem, který pracoval u lesů. Navrhuje umístění hnízda spíše na 
komíně cihelny.   
MVDr. Forejtek 
konstatuje, že čápi nemusí hnízdo vůbec akceptovat. V lese konstrukce stojí, ale čápi o ni zájem nemají. 
Znečišťování okolí hnízda je výrazné, komín je v obchodní zóně, je potřeba vše důkladně zvážit. 
Ing. Koutná 
Za podobnou cenu by se dal vztyčit stožár s konstrukcí např. u mokřadu. 
P. Strašáková 
si všimla, že na sídlišti se v místech kanálů propadají díry, je to na několika místech. 
P. Helma 
děkuje za upozornění. 
Doc. Francán 
se dotazuje na zbudování chodníku ve spodní části Strejcova sboru. Nelze teď, po zbudování kanalizace, 
chodník položit?  
P. Helma 
Kanalizace je jen lokální dešťová, která vede do řeky. Plánuje se v této lokalitě zpracování územní studie. 
Navrhuje vysypání bláta štěrkem a rozhodnout po zpracování studie.   
 
K bodu 
18/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
informuje o provedení auditorské kontroly úřadu. Dle informace auditorů má město vždy vše v naprostém 
pořádku a zaslouží pochvalu.  
P. Helma 
souhlasí, auditoři dokonce říkají, že kontrolu Židlochovic dostávají za odměnu.  
Mgr. Šenkyřík 
seznamuje zastupitele s návrhem na uspořádání slavnostního zastupitelstva dne 7. 4. 2013.  K oslavám 140. 
výročí bude v tento den probíhat koncert Moravských učitelů a při této příležitosti navrhuje slavnostní 
zasedání ZM na zámku spojené s oceněním občanů. Dále zve všechny přítomné na městský ples 15. 2. 2013. 
Bc. Brázdová 
konstatuje, že v televizi shlédla medailon našeho hasiče Petra Svobody. Vyjadřuje radost nad tím, že byl 
navržen i na velitele roku, a že hasiči dělají dobré jméno Židlochovicím. 
P. Helma 
se připojuje a dodává, že k dobrému jménu přispívá i např. úspěch v badmintonu na mistrovství ČR nebo 
řeznictví Janíček a Čupa, kteří se v televizi, dokonce hlavních zprávách, také objevili. Přidává se k pozvání na 
ples s tím, že město uvítá i dary do tomboly od zastupitelů.  
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K bodu 
18/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:50 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 15. 2. 2013 
 


