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Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 18. prosince 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 18:05 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: MVDr. Pavel Forejtek, Ing. Jan Vitula, Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter Wendsche, doc. Mgr. Petr 
Francán se dostavil v 18:40 
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: 
 
17/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu  Ing. Josefa Kratochvíla a PhDr. Jitku Sýkorovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
17/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 17 
 
17/1 Zahájení 
17/2 Rozprava občanů 
17/3 Zpráva o plnění usnesení 
17/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
17/5 Schválení územní příslušnosti k MAS Podbrněnsko, o.s. 
17/6 Konečné vyúčtování financování výstavby splaškové  kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou 
17/7  Regulační plán Židlochovice: nároží nám. Míru a Komenského ulice 
17/8 Rozpočtové opatření č. 16 rozpočtu r. 2012 
17/9 Směrnice o oběhu dokladů města Židlochovice – dodatek č. 5 
17/10 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
17/11 Rozpočet roku 2013 a rozpočtový výhled 
17/12 Odkoupení pozemku za zahradou vily 
17/13 Zadání změny č. VII Územního plánu města Židlochovice 
17/14 Kontrolní výbor 
17/14 Rozprava občanů 
17/16 Rozprava zastupitelů 
17/17 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis ze 16. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Bc. Lenkou 
Brázdovou, 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 
17/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
17/3 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 18.12.2012. 
 
K bodu 
17/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s cenou vodného a stočného na rok 2013 odsouhlasenou svazkem VaK Židlochovicko. 
Původní cena vodného ve výši 37,67 Kč byla zvýšena na  45,31 Kč, cena stočného ve výši 36,32 Kč byla 
zvýšena na 39,59 Kč. Celkem tedy v roce 2013 zaplatíme, místo původních 74,- Kč, 85,- Kč, což je zvýšení 
asi o 11,- Kč. Důvody zvýšení jsou zvýšení sazby DPH ze 14% na 15%, zvýšení nákladů na čerpání vody a 
vytvoření fin. rezervy svazku. Město má minimální vliv na stanovení těchto cen. 
P. Šotnar 
navrhuje uveřejnění parametrů „Vírské“ vody např. ve zpravodaji. 
P. Helma 
Ano, uveřejníme parametry stávající i „nové“ vody. Dále zmiňuje možné přepojení na Vírský oblastní vodovod 
až ke konci I. čtvrtletí příštího roku vinou SFŽP, které dosud neschválilo změnový list. Rovněž seznamuje 
přítomné se soutěží města na nákup energií pro následující 2 roky. Původně měly s městem soutěžit i okolní 
obce, ale kvůli nemožnosti výpovědí stávajících smluv jich většina odpadla. V elektřině se připojily jen 
Bratčice. Plyn jsme soutěžili sami spolu s příspěvkovým a společenskými organizacemi města. Cena těmto 
maloodběratelům tak výrazně klesla. 
Ing. Janeba 
se dotazuje na cenu této soutěže a proč je to soutěženo na 2 roky. 
P. Helma 
na 2 roky je to kvůli objemu, který jsme museli mít pro soutěž a cena byla 40 tis. Kč. 
Ing. Janeba 
navrhuje pro příště udělat výběrové řízení na obci a odměnu 40 tis. vyplatit pracovníkovi úřadu. 
P. Šotnar 
děkuje za organizace, že je město k této soutěži přizvalo a umožnilo ušetřit. 
P. Helma 
seznamuje s ukončením pracovního poměru tajemníka úřadu Mgr. Miroslava Cvrka, který sám požádal o 
uvolnění z funkce k 31.12.2012. Rada pověřila vedením úřadu JUDr. Ludmilu Čermákovou a zadala vyhlásit 
výběrové řízení na tuto funkci. 
Ing. Janeba 
je překvapen takovouto rychlou výpovědí, je to nestandardní. 
P. Helma 
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Ano, vedly ho k tomu ale osobní a rodinné důvody. 
 
doc. Mgr. Petr Francán se dostavil v 18:40, přítomno je 11 členů ZM. 
 
K bodu 
17/5 Schválení územní příslušnosti k MAS Podbrněnsko, o.s. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/5 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
Mgr. Šenkyřík 
podporuje tento projekt a konstatuje, že to bude jedna z mála možností jak si „sáhnout“ na větší peníze z 
dotací. 
P. Šotnar 
Možné dotace se budou týkat i neziskových organizací? 
P. Helma 
Ano, toto se týká všech organizací a podnikatelů na území obcí dle územní příslušnosti. Vysvětluje podrobněji 
fungování MAS. 
Ing. Králová 
zaslechla, že se budou rušit ROP a tyto prostředky budou přesunuty na MAS. 
 
Návrh usnesení: 
 
17/5.1 ZM schvaluje: 
zahrnutí území města Židlochovice do územní působnosti Místní akční skupiny Podbrněnsko, 
občanské sdružení, a souhlasí s přípravou Integrované strategie území na svém území.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
17/5.2 ZM schvaluje: 
členství města Židlochovice v Místní akční skupině Podbrněnsko, občanské sdružení, 
prostřednictvím DSO Region Židlochovicko. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/6 Konečné vyúčtování financování výstavby splaškové  kanalizace ul. Masarykova a Nad 

Farou 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
17/6.1 ZM schvaluje : 
svazku Vodovody a kanalizace účelově v rámci konečného vyúčtování na akci „Dobudování 
kanalizační sítě Židlochovice - odkanalizování ulice Legionářská (Nad Farou) a ulice 
Masarykova“: 
1. členský příspěvek ve výši  2 513 405,82 Kč 
2. bezúročnou účelovou půjčku ve výši 2 030 542,43 Kč se splatností 10 let. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/7 Regulační plán Židlochovice: nároží nám. Míru a Komenského ulice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/7 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
doc. Mgr. Francán 
Jak je to se sklepením pod Švestkovým domem - souvisí to s tím? 
P. Helma 
odpovídá, že sklepení se to nedotýká. 
Ing. Koutná 
upřesňuje polohu sklepa.  
 
Návrh usnesení: 
 
17/7.1 ZM vydává: 
dle § 6 odst. 5 písmeno c) a § 69 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební 
zákon), regulační plán Židlochovice, nároží nám. Míru a Komenského ulice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/8 Rozpočtové opatření č. 16  rozpočtu  r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
FV projednal a schválil rozpočtové opatření č. 16 i rozpočet a rozpočtový výhled pro rok 2013. Dále byla 
projednávána nedokončená investice – sokolovna, FV se neshodl na řešení vkladu města do oprav sokolovny 
v roce 1993. 
 
Návrh usnesení: 
 
17/8.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 16  rozpočtu  r. 2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/9 Směrnice o oběhu dokladů města Židlochovice – dodatek č. 5 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 
17/9.1 ZM schvaluje: 
dodatek č. 5 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/10 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 16/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
17/10.1 ZM schvaluje: 
plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice. 
 
Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, přičemž tyto termíny mohou být 
operativně změněny: 
18. 6.2.2013 
19. 27.3.2013 
20. 15.5.2013 
21. 26.6.2013 
22. 7.8.2013 
23. 25.9.2013 
24. 6.11.2013 
25. 18.12.2013 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/11 Rozpočet  roku  2013 a rozpočtový výhled 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/11 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Janeba 
vysvětluje tabulku rozpočtového výhledu řádek 51 – financování, v minulých letech záporná částka, je to 
částka, kterou musí město v tom roce ušetřit na splátky úvěrů. Město tedy musí vytvořit přebytek 
hospodaření v této částce.  
P. Šotnar 
má prosbu za občany, zda by nebylo možno dát konečnou tabulku rozpočtu do zpravodaje.  
 
Návrh usnesení: 
 
17/11.1 ZM schvaluje: 
Rozpočet pro r. 2013 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje 
rozpočtový výhled pro roky 2013-2020. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
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 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
17/11.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 700 tis. Kč.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
17/11.3 ZM pověřuje: 
RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/12 Odkoupení pozemku za zahradou vily 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 17/12 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
konstatuje a zdůrazňuje, že zastupitelstvo je seznámeno s cenou pozemku, že ji respektuje, neboť toto 
odkoupení je ve veřejném zájmu. 
Ing. Janeba 
se domnívá, že by šlo dohodnout odkup jen části pozemku na cestu, zbytek pozemku je nevyužitelný. 
Ing. Koutná 
uvádí, že mimo průchodu je tam plánován i příjezd do garáží, které by se měly v lokalitě ještě stavět.  
doc. Mgr. Francán 
se dotazuje, jak pan Moudrý tyto pozemky získal? 
P. Helma 
odpovídá, že je koupil s celým areálem pana Musila. 
 
Návrh usnesení: 
 
17/12.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit část pozemku p. č. KN 647/1 o výměře 14 m2 a celého pozemku p. č. KN 647/3 o 
výměře 256 m2 oba v k. ú. Židlochovice od pana xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 
500 Kč/m2. Celková cena je tedy 135 000,- Kč. Jedná se o pozemky mezi zahradou Robertovy 
vily a parčíkem za ulicí Zámeckou a Robertovou. 
Toto usnesení je platné do 31.12.2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/13 Zadání změny č. VII Územního plánu města Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
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popis: příloha č. 17/13 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
doc. Mgr. Francán 
konstatuje, že odstupující ředitel památkového ústavu se k tomuto vyjádřil negativně, dotazuje se tedy, zda 
jsme s památkovým ústavem v nějakém jednání. Má neoficiální informaci o nedoporučení s ohledem na 
památkovou zónu. 
P. Helma 
je překvapen, mluvil dnes s paní  Hanzlíkovou a ta nic takového neříkala, prosí p. Francána o konkrétnější 
informace. P. Hanzlíková řekla, že památkový ústav pracuje spolu s ní na vyřešení jednotlivých regulací  
v ploše, která byla  památkově chráněna. 
Ing. Koutná 
Je záměr to projednávat dál, protože po zadání budou konkrétnější připomínky dále zpracovávány. 
P. Helma 
se dotazuje, zda přišel nějaký dopis z památkového úřadu?  
Ing. Koutná 
odpovídá, že ne.  
P. Helma 
konstatuje, že je přesto dobré počítat i s touto variantou. 
 
Návrh usnesení: 

17/13.1 ZM projednalo: 
návrh zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 

17/13.2 ZM schvaluje:  
návrh zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
17/14 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 17/14 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu činnosti Městské policie města Židlochovice, seznamuje přítomné s průběhem kontroly.  
Návrh na opatření nebyl navržen.   
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM. 
 
P. Šotnar 
dále seznamuje přítomné s návrhem plánu práce KV ZM na I. pololetí roku 2013. 
 
 
Návrh na usnesení: 
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17/14.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na I. pololetí 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
P. Šotnar 
dále děkuje všem pracovníkům MěÚ, kteří při kontrolách spolupracují a jsou velice vstřícní. 
 
K bodu 
17/15 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 16 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
Občané upozorňují na málo osvětlený přechod křižovatky u mostu. Dotazuje se na možné budoucí zlepšení. 
Dále přednáší dotaz, zda by nebylo možné přesunout přechod pro chodce u věžáku směrem blíže k náměstí. 
P. Helma 
odpovídá, osvětlení přechodů je v prioritách města, jen se dosud nepodařilo vyčlenit dostatek prostředků 
v rozpočtu, mohlo by se to podařit v roce 2013. Dále uvádí, že rada města odsouhlasila zpracování kompletní 
studie křižovatky u společnosti Centrum dopravního výzkumu. Tato společnost by měla by navrhnout řešení, 
jak lépe křižovatku zprůjezdnit a jak zvýšit její bezpečnost. Výstup z této studie by měl být začátkem dubna.  
doc. Mgr. Francán 
byl kontaktován rodiči s výtkou na parkování před areálem Robertovy vily. V tomto období se parkuje 
v blátě, ptá se na možné řešení.  
Ing. Janeba 
se dotazuje na využívání parkoviště, které postavil p. Moudrý. 
P. Helma 
odpovídá, že na tomto parkovišti parkují převážně zaměstnanci papíren. To asi situaci u vily neřeší. Můžeme 
zadat zpracování rozpočtu na zpevnění parkování, nebude to ale na prvních příčkách priorit města. 
Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že tento podnět o nezajíždění do areálu vznikl od organizací sídlících ve vile, provoz tam byl 
obrovský. 
doc. Mgr. Francán 
navrhuje podélné parkování kolem chodníku. 
P. Helma 
se domnívá, že může být problém s vyznačením hranice parkovacích míst. 
p. Šotnar 
navrhuje projevit vůči dráhám zájem tento pozemek odkoupit.   
P. Helma 
odpovídá, že město požádalo o odkup pozemků i budovy. Oslovujeme dráhy pravidelně.  
Ing. Janeba 
má námět na zatraktivnění Židlochovic. Navrhuje výstavbu hnízda pro čápy na komíně orlovny. Věc již 
konzultoval s vedoucím životního prostředí Ing. Komendou i MVDr. Forejtkem, oba tento záměr podporují. 
Dále se vyjadřuje k vánočnímu stromu u „kulatého“ úřadu, zdá se mu málo líbivý.  
Bc. Brázdová 
se přidává s výhradou na nesoulad bílého osvětlení radnice a žlutého osvětlení náměstí.  
Mgr. Šenkyřík 
vysvětluje, osvětlení obnovujeme postupně, je to otázka financí. Uvažuje se i o variantě pronájmu osvětlení. 
Ing. Janeba 
se dále vyjadřuje k reklamnímu potači Adosy na autobusovém nádraží, hlavně směrem od Penny je velice 
nevzhledný.  
P. Helma 
souhlasí, je však třeba zvážit estetiku oproti příjmu z nájmu. 
Ing. Kafková 
doplňuje, že roční příjem z této reklamy je asi 15 tis. Kč. 
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K bodu 
17/16 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
navrhuje pořídit k výročí města plaketu města.  
Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že MKS v současnosti zpracovává městské symboly obecně, vlajku, prapor, insignii, vlaječky,… 
zařadí tam i možné pořízení plakety.  
P. Šotnar 
zve přítomné jménem zahrádkářů na Štěpánský košt místních vín. 
P. Helma 
připojuje pozvání sokolů na Štěpánský badmintonový turnaj.  
Mgr. Šenkyřík 
zve na tradiční zpívání koled v kostele 24.12.2012. 
P. Helma 
přeje všem do nového roku klidné prožití zbytku adventu, pohodové vánoční svátky, zdraví, rodinnou pohodu 
a úspěch v roce 2013. 
 
K bodu 
17/17 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 20:10 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Josef Kratochvíl  ........................................................  
 
 
 PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 21.12.2012 
 


