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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 15. května 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 Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Maša, Ing. Ivo Janeba, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Jan Vitula, MVDr. Pavel Forejtek 
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: 
 
20/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Chocholáče a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
20/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 20 
 
20/1 Zahájení 
20/2 Rozprava občanů 
20/3 Zpráva o plnění usnesení 
20/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
20/5 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
20/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2012 a auditorská zpráva 
20/7 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2012   
20/8 Hospodaření KTS EKOLOGIE spol. s r. o. v r. 2012 
20/9 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu r. 2013 
20/10 Příspěvky na činnost organizacím, zabývajících se volnočasovými aktivitami 
20/11 Prodej bytové jednotky 652/5, sídliště Družba v Židlochovicích 
20/12 Kontrolní výbor 
20/13 Rozprava občanů 
20/14 Rozprava zastupitelů 
20/15 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 19. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 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 
20/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
K bodu 
20/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/3 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Ing. Králová 
se dotazuje k plnění usnesení č. 18/7.1 - darování části pozemku p. č. 1104. Družstvo Židle nebude pozemek 
pro parkovací místa potřebovat, znamená to tedy, že parkovací místa budou jen na jejich pozemku? 
Ing. Koutná 
odpovídá, že ano, po zaměření zjistili, že všechna parkovací místa umístí na svůj pozemek.  
P. Šotnar 
konstatoval, že 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 15. 5. 2013. 
 
K bodu 
20/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 13 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s připravovanými investičními akcemi pro rok 2013, které by měly být realizovány 
z prostředků města a z dotací. 
Bc. Brázdová 
navrhuje doplnit informace o zprávu ze zápisu dětí do mateřské školy. 
P. Helma 
uvádí, že dětí, které bude muset ředitelka školky odmítnout je více než 50. Situaci projednávala i školská 
komise, závěr rady je zbudování další třídy ve stávající knihovně. Knihovna by se pak mohla přestěhovat do 
prostor v Robertově vile, kde v současnosti sídlí BRZBAR. 
Ing. Králová 
doplňuje, že když rada uvažovala, kam novou třídu umístit, nabízela se současná knihovna jako nejvhodnější 
řešení. Před dvěma lety zde byla jedna třída školky zbudována a je zde výdejna jídla a zahrada.  
P. Helma 
přidává informaci, že investiční náklady by měly být zhruba 700 tis. Kč. Další věcí je projekt a vyřízení všech 
povolení, realizace by se snad stihla do konce října.  
Ing. Králová 
upozorňuje ještě na možnou komplikaci v hlášení počtu dětí, kdy se jejich stav hlásí k  30. září. Pokud do 
této doby školku neotevřeme, může se stát, že na její provoz nedostaneme prostředky. Dále konstatuje, že 
počet dětí, které letos přišly k zápisu radu překvapil. Letos to bylo 88 dětí, předcházejí roky to bylo kolem 
50-60. Přijatých dětí může být jen 32.  
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, zda se jedná o židlochovické děti nebo i o „cizí“. 
Ing. Králová 
odpovídá, že převážně o židlochovické. Dětí s trvalým bydlištěm mimo Židlochovice bylo 6. 
Ing. Chocholáč 
se dále dotazuje, zda město nějak sleduje vývoj v počtu dětí. 
P. Helma 
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odpovídá, že ano. Nárůst byl očekáván, avšak ne v  takovém množství. Číslo se zvýšilo především v důsledku 
nastěhování mladých rodin do Židlochovic, a to se odhaduje těžko. Kritériem pro přijetí dítěte do MŠ je pak 
bydliště v Židlochovicích a věk dítěte.  
Bc. Brázdová 
seznamuje přítomné i s nápadem přistavět jednu třídu ke školce na sídlišti. Je to ale daleko vyšší investice, 
která by se musela řešit úvěrem.   
P. Helma 
konstatuje, že při rozhodování hrála roli nejen otázka financí, ale hlavně času. Odhaduje, že současná 
situace by mohla trvat asi 5 let, poté by se počty dětí měly stabilizovat.  
Ing. Králová 
doplňuje, že převis dětí tlačíme před sebou. Jako příklad uvádí, že maminka, které nebylo loni dítě přijato, 
přichází letos s dětmi dvěma – i se sourozencem.  
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
20/5 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
20/5.1 ZM rozhodlo: 
o přidělení půjčky podle platné vyhl. č. 7/97 – FRB I - dle seznamu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
20/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2012 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/6 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Bc. Brázdová 
konstatuje, že Finanční výbor doporučuje bod ke schválení.  
P. Šotnar 
děkuje i jménem zastupitelů pracovníkům finančního odboru za kvalitně zpracovanou zprávu a výsledek 
auditu. 
 
Návrh usnesení: 
 
20/6.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2012, a to bez výhrad a schvaluje auditorskou zprávu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
20/7 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2012   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/7 
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Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Bc. Brázdová 
konstatuje, že Finanční výbor doporučuje schválit.  
 
Návrh usnesení: 
 
20/7.1 ZM schvaluje: 
účetní závěrku roku 2012. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
20/8 Hospodaření KTS EKOLOGIE spol. s r. o. v r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
hospodaření KTS EKOLOGIE spol. s r. o. za r. 2012. 
 
K bodu 
20/9 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/9 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Bc. Brázdová 
konstatuje, že Finanční výbor doporučuje schválit.  
 
Návrh usnesení: 
 
20/9.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
20/10 Příspěvky na činnost organizacím, zabývajících se volnočasovými aktivitami 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda je možné podat ještě žádost dodatečně. Vlastivědný klub o dotaci požádat zapomněl. 
P. Helma 
odpovídá, že Vlastivědnému klubu byla loni schválena částka 20.000,- Kč, která dosud nebyla vyplacena a je 
s ní počítáno na letošní rok. Dále seznamuje přítomné s fází přípravy historické knihy o Židlochovicích, 
projektem Vlastivědného klubu, zmiňuje zásluhu pana Vavříka.  Tato kniha bude pokřtěna 1. června při 
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oslavách města. Tento projekt byl spolufinancován z Nadace ČEZ. Výtěžek z prodeje by měl pokrýt náklady 
města.  
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o rozdělení finančních prostředků pro místní organizace, které se zabývají 
volnočasovými aktivitami.  
 
K bodu 
20/11 Prodej bytové jednotky 652/5, sídliště Družba v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 20/11 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, proč je minimální cena stanovena jako 80% odhadní ceny. 
P. Helma 
vysvětluje, jak byla stanovena pravidla pro prodej městských bytů a jejich schválení zastupitelstvem.  
 
Návrh usnesení: 
 
20/11.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 652/5 v domě č. p. 652, sídliště Družba v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 2802, zapsanou na LV č. 1965 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 7821/79857,  spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 2802 ve výši 7821/79857, zapsané na LV č. 1856 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice jedinému zájemci panu xxxxxxxxxxxxxx za cenu 1 370 100,- Kč, přičemž kupní 
cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto 
rozhodnutí je platné do 30. 9. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
20/12 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 20/12 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu závazků a pohledávek města Židlochovice k 31. 3. 2013. Dlužné částky za  
nájmy bytových i nebytových prostor jsou poměrně vysoké. S vymáháním je problém. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
K bodu 
20/13 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
konstatuje, že občané bedlivě sledují vývoj opravy věže kostela a dotazuje se, jak rekonstrukce probíhá a 
kdo ji má na starosti.  Uvádí, že se uvažuje i o osazení původní věže – báně.  
P. Hema 
odpovídá, že rekonstrukci zajišťuje pan farář, který přišel o situaci informovat na poslední radu města. Má 
prostředky na opravu stávající věže, s nápadem na původní podobu se přišlo poměrně pozdě. Pan farář tedy 
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řeší, zda má plánovanou opravu zastavit a čekat na sehnání cca trojnásobných prostředků na báň. Další 
překážkou je vyjádření památkářů, zda vůbec vrácení kostela do původní podoby podporují. K posudku je 
navíc potřeba doložit projekt. Je tedy na zvážení, jakým směrem se vydat.  
MUDr. Wendsche 
konstatuje, že spolu s manželkou pátral po starých plánech věže – zatím neúspěšně.  
Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že alfou a  omegou jsou především finance. Ing. Vitula jedná o možné dotaci na Ministerstvu 
kultury i na kraji. Během 14 dní bychom mohli znát výsledek.  
MUDr. Wendsche 
odpovídá, že pokud ale nebudou plány původní věže, není podle čeho rekonstruovat.  
P. Šotnar 
se dotazuje, jestli se už tato „nová“ věž nestala také památkou.  
P. Helma 
uvádí, že pan Vyhlídal celou věž prošel a popsal všechny nápisy, které v ní našel.  Jeden letopočet pochází 
z roku 1858, takže ve stávající podobě je věž kostela už více jak 150 let. Báň je zachycena pouze na jedné 
historické rytině z ivančického muzea. Jiný podklad zatím nalezen nebyl.   
P. Šotnar 
se dále dotazuje k výstavbě pana Outulného, občané se ptají proč nestaví.  
P. Helma 
odpovídá, že s panem Outulným zástupci města jednali, p. Outulný informoval, že v nejbližší době chystá 
stavební práce zahájit.  
P. Šotnar 
upozorňuje na vyměněný poklop kanalizace na Masarykově ulici. Současný plechový je při průjezdu autem 
velmi hlučný a občany obtěžuje, navrhuje vrátit tam původní litinový.  
P. Helma 
odpovídá, že Odbor investic a místního hospodářství problém vyřeší. 
 
K bodu 
20/14 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje na postup města po rozhodnutí Ústavního soudu ve věci regulace hazardu.  
P. Helma 
odpovídá, že rada města postup projednávala. Shrnuje dosavadní kroky a reakce Ministerstva financí. 
Současný stav je takový, že Ministerstvo financí ukončuje přezkumná řízení ve věcech vydaných povolení. 
Část rozhodnutí, kterými nebyla tato povolení rušena z důvodu existence příslušné obecně závazné vyhlášky 
města Židlochovice, nám již byla zaslána. Po rozhodnutí ÚS ve věci Klatov však korespondence ze strany 
ministerstva ustala. Ústavní soud rozhodl ve věci stížnosti města Klatovy, ne Židlochovic. Židlochovice ke své 
stížnosti ještě připojily návrh, aby ústavní soud nařídil Ministerstvu financí platná povolení zrušit. Pokud 
rozhodne ÚS ve věci Židlochovic kladně, dá se, právě díky této druhé části, očekávat rychlejší rozhodnutí MF. 
Starosta dále uvádí, že se pokusil sjednat schůzku přímo s odpovědným úředníkem na Ministerstvu financí, 
to se však nepodařilo. Pokud by nám bylo doručeno rozhodnutí, že ministerstvo naší vyhlášce vyhovuje, 
zaslali bychom žádost o zpětné přezkoumání již vydaných rozhodnutí.  
P. Strašáková 
reaguje na článek ve zpravodaji o společné aktivitě starostů ve věci zákazu průjezdu kamionů. Sama jich 
cestou na zahradu napočítala v jednom směru 32. 
P. Helma 
konstatuje, že naši silnici využívají kamiony, které jedou od Břeclavi do Brna a objíždí tak dálnici. Všechny 
obce a města na trase tak neúměrně zatěžují.  Město tedy, ve spolupráci s Odbory dopravy Židlochovic a 
Hustopečí, svolalo jednání všech zúčastněných subjektů včetně kraje a Ministerstva dopravy.  
Mgr. Kejřová  
doplňuje, že v této situaci není odpovídající opora v zákoně. Zásadní je, aby se do situace vložilo Ministerstvo 
dopravy. Hlavní rozhodnutí by pak měl udělat kraj. Dále uvádí nutnou následnou kontrolu ze strany policie. 
Uvádí podrobnosti. 
 
K bodu 
20/15 Závěr 
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Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 24. 5. 2013 
 


