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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 27. března 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 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Josef Kratochvíl, Ing. Jan Vitula, PhDr. Jitka Sýkorová, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Doc. Petr 
Francán 
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: 
 
19/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Bc. Lenku Brázdovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
19/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 19 
 
19/1 Zahájení 
19/2 Rozprava občanů 
19/3 Zpráva o plnění usnesení 
19/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
19/5  Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2013  
19/6 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2013 
19/7 Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu 
19/8 Kontrolní výbor 
19/9 Rozprava občanů 
19/10 Rozprava zastupitelů 
19/11 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 18. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem 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. 
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K bodu 
19/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
19/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 19/3 
 
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 27. 3. 2013. 
 
K bodu 
19/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 19 diskusních příspěvků 
 
Npor. Bc. Libor Dofek (vedoucí Obvodního oddělení Židlochovice Policie ČR) 
seznamuje přítomné, na pozvání starosty, se zprávou o bezpečnostní situaci ve městě v roce 2012 –  viz 
příloha.  
Na teritoriu města Židlochovice došlo k výraznému snížení trestných činů. Za posledních 12 let je situace 
nejpříznivější. Seznamuje s personální situací na oddělení.  
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, zda se na kriminalitě nějakým způsobem projevila amnestie. 
Npor. Bc. Dofek 
Jeden případ byl v Sokolnicích, kdy se amnestovaný dopustil krádeže. Několik amnestovaných osob na 
našem území evidují, nikoliv však jejich trestnou činnost.  
P. Helma 
se dotazuje, zda klesající tendence statistik trestných činů nemůže být způsobena i tím, že spousta občanů 
případy ani nehlásí.  
Npor. Bc. Dofek 
Ano, kriminologie říká, že ke statistickým počtům je třeba připočíst ještě cca 1/3 nenahlášených případů.  
P. Helma 
Jaký je váš názor na fungování MP v oblasti? Podílí se jejich činnost na snížení kriminality? 
Npor. Bc. Dofek 
Ano, např. v Hrušovanech došlo po zavedení MP k výraznému poklesu trestné činnosti. Dále konstatuje, že 
pravděpodobně změnou softwaru městských kamer došlo ke zpomalení stahování záznamů. Rád by tímto 
požádal o nápravu. Kamery jsou ale určitě pozitivum. 
P. Helma 
odpovídá, že situaci prověří. Město v současnosti zprovozňuje další kamery na střeše městského úřadu, 
popisuje umístění a zaměření kamer. Snímky budou přístupny i na webu města. Dále se dotazuje na původní 
plán policie, a to přidělení konkrétního kriminalisty přímo do Židlochovic, jaký je stav teď? 
Npor. Bc. Dofek 
Dva kolegové jsou přiděleni přímo pro tento rajón. Jedná se o pilotní projekt, kdy kolegové mají na starost 
jen trestnou činnost Židlochovic a Pohořelice a jejich okolí. 
Bc. Brázdová 
se dotazuje na trestnou činnost v okolí Oázy.  
Npor. Bc. Dofek 
Žádnou mimořádnou trestnou činnost tu neevidují, a to ani žádné rušení nočního klidu. Pravděpodobně je to 
způsobeno odstávkou, která tu byla a další otevřenou diskotékou v Pohořelicích.  
P. Helma 
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potvrzuje. Domnívá se, že by bylo vhodné se zaměřit spíše na lokality pod Výhonem, kam se mohou do 
opuštěných chat stěhovat různá individua. Stejně tak tam byly v minulosti zaznamenány podezřelé osoby 
v souvislosti s možnou distribucí drog. 
Npor. Bc. Dofek 
Ano, sice došlo k poklesu trestné činnosti a statistika je příznivá, to se ale může změnit. Upozorňuje na 
poslední případ vandalismu, kdy došlo k poničení většího množství aut na Masarykově ulici. Uvítali by 
poskytnutí jakékoliv informace z řad občanů. 
Ing. Králová 
upozorňuje na větší shromažďování osob u zámecké zdi za opuštěnou budovou. Navrhuje zaměřit pozornost 
sem.   
Npor. Bc. Dofek 
se dotazuje, jak dlouho tam budova ještě bude stát.  
P. Helma 
Situaci nyní řeší krajský úřad, židlochovický stavební úřad tuto demolici nepovolil a stavební firma se odvolala 
u Jihomoravského kraje. Dnes s JUDr. Čermákovou úřad Jihomoravského kraje navštívil, aby se dověděl, jak 
odvolání probíhá. Zatím se odvoláním ještě nestihli zabývat, ale přislíbili urychlené projednání.  
P. Šebek 
seznamuje přítomné se současnou spoluprácí městské policie s dopravní policií. Konkrétně se jedná o vážení 
projíždějících kamionů, ke kterému využívají sběrného dvora. Kamiony jsou sváženy do sběrného dvora, kde 
jsou podrobeny technické prohlídce a vážení. Toto je prováděno 1x měsíčně, naposledy 18. března. To bylo 
prověřeno 5 vozidel, kdy byly všechny přetíženy. Spolupráce bude i nadále pokračovat. 
P. Helma 
zve zastupitele na plánované oslavy 140. výročí povýšení Židlochovic na město: vernisáž výstavy, koncert na 
zámku a slavnostní zasedání zastupitelstva, při kterém proběhne ocenění občanů města za jejich zásluhy pro 
město. 
P. Moudrá 
upřesňuje podrobnosti programu a seznamuje s dalšími připravovanými akcemi. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovic. 
 
K bodu 
19/5  Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2013  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 19/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
19/5.1 ZM schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 1/2013, kterou se mění 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, a 
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2010, o místních poplatcích 
na území města Židlochovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2010 o místních poplatcích na 
území města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
19/6 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 19/6 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
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Ing. Janeba 
FV doporučuje schválit. 
 
Návrh usnesení: 
 
19/6.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
19/7 Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 19/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
19/7.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 241/396-10 ze dne 12. 10. 2010 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2012 a Dodatku č. 3 ze dne 24. 10. 
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: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
19/8 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 19/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
KV provedl kontrolu účetnictví MŠ a ZŠ Židlochovice. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy Kontrolního výboru ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
19/8.1 ZM ukládá: 
příslušným pracovníkům provést navrhovaná opatření. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
19/9 Rozprava občanů 
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Diskuse: 3 diskusních příspěvků 
 
Ing. Chocholáč 
kritizuje vzhled odpadkového koše u kostela. K takovéto historické budově se vůbec nehodí, navrhuje jeho 
výměnu.  
Ing. Koutná 
Odpadkové koše se nakupovaly jednotně pro větší úsek města. V potaz se brala funkčnost i finanční stránka.  
P. Helma 
konstatuje, že při dalším nákupu odpadkových košů může město zakoupit takový, který se bude ke kostelu 
hodit.  
 
K bodu 
19/10 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
se vrací ke kulturním akcím k oslavám povýšení Židlochovic na město. Výstava vín, která proběhla začátkem 
března, se stala významnou akcí nejen zahrádkářů, ale i města.  
P. Šotnar 
Letošní výstava se velice vydařila a byla návštěvníky hodnocena kladně. Děkuje za pomoc panu 
Wendschemu i městu. Přes počáteční obavy o kvalitu a množství vzorků dopadlo vše dobře, návštěvnost byla 
asi 600 občanů, ohlas měla také cimbálová muzika.  
P. Helma 
konstatuje, že příprava je náročná a nabízí výpomoc města. 
P. Šotnar 
Děkuje, ale prozatím není potřeba. Obrovskou pomocí je např. doprava, kterou zajišťuje pan Doležal.  
MUDr. Wendsche 
konstatuje, že se líbí především nový styl výstavy, prezentace v obou sálech i prostředí sokolovny.  
P. Šotnar 
doplňuje, že místní zahrádkáři měli i další úspěšnou akci v Brně, kdy organizovali školení degustátorů.  
MUDr. Wensche 
uvádí, že se letos opět podařilo zorganizovat seminář v rámci přeshraniční spolupráce, letos na téma 
Sauvignon blanc. Zajištěni budou kvalitní přednášející a očekává se vysoká úroveň.  
P. Helma 
dává námět na založení portálu města na facebooku. Obec Žabčice facebooku využívá k propagaci svých 
akcí, je to námět i pro naše město. 
P. Šotnar 
konstatuje, že proběhl kontrolní den stavby p. Outulného, po kterém následovalo jednání s památkáři. 
Mluvilo se o přístavbě školy, bylo zmíněno ochranné pásmo zámku. Nevyjádřili se však, zda tam bude spadat 
i tato přístavba. Dotazuje se na současné stanovisko.  
P. Helma 
Zatím se nevyjádřili, proto jsem navštívil Jihomoravský kraj, jak už jsem se dnes zmínil. Dostali jsme zde 
informaci, že tyto věci by se nemusely slučovat, a že bychom měli památkový úřad v Židlochovicích  požádat 
o vyjádření pro územní řízení na přístavbu školy.  
Ing. Chocholáč 
se dotazuje na výběrové řízení na tajemníka MěÚ. 
P. Helma 
proběhlo výběrové řízení, ve které získala nejvíce bodů Mgr. Ivana Kejřová. Ke jmenování jsou však ještě 
potřeba vykonat určité administrativní kroky, takže ve funkci není ještě potvrzena.  
 
K bodu 
19/11 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19.25 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 



Zastupitelstvo města Židlochovic, zápis č. 19 6

Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne  
 


