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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. června 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 9 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Jan Vitula, Bc. Lenka Brázdová, Jan Šotnar, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Petr Chocholáč, MUDr. 
Peter Wendsche se dostavil v 19:30 
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: 
 
21/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Ing. Petra Mašu. 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
21/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 21 
 
21/1 Zahájení 
21/2 Rozprava občanů 
21/3 Zpráva o plnění usnesení 
21/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
21/5 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2013 
21/6 DSO - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2012 
21/7 Prodej pozemků pod garážemi na ul. Masarykově 
21/8 Prodej části parcely p. č. KN 117/77 v k. ú. Židlochovice 
21/9 Směna pozemků na Výhoně se společností Cézava a.s. 
21/10 Schválení návratné finanční výpomoci MAS Podbrněnsko, o. s. 
21/11 Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě č. 128/10, Outulný uzavřený investiční fond, a.s. 
21/12 Přijetí úvěru na financování investic r. 2013   
21/13 Zástavní smlouva na byt č. 652/5, Petr Štěpánek      
21/14 Kontrolní výbor 
21/15 Rozprava občanů 
21/16 Rozprava zastupitelů 
21/17 Závěr 
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Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 20. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Chocholáčem 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 
21/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
21/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 21/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Doc. Francán 
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 26. 6. 2013. 
 
Návrh usnesení: 
 
21/3.1 ZM rozhodlo: 
prodloužit platnost usnesení č. 18/7.2 kdy 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 31. 12. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
21/5 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/5 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
konstatuje, že zastupitelé mají k dispozici zápis s doporučením FV ke schválení. 
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Návrh usnesení: 
 
21/5.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/6 DSO - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
závěrečné účty za r. 2012 a účetní závěrky za r. 2012 svazků obcí: 

- DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
- DSO Region Židlochovicko 
- DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko 
- DSO Region Cezava 

 
K bodu 
21/7 Prodej pozemků pod garážemi na ul. Masarykově 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
21/7.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemky: 
- p. č. KN 1107/20 o výměře 18 m2 manželům xxxxxxxx 
- p. č. KN 1107/21 o výměře 15 m2 xxxxxxxxxx 
- p. č. 1107/22 o výměře 11 m2 xxxxxxxxxxxxx 
- p. č. 1107/23 o výměře 9 m2 xxxxxxxxxxx 
- p. č. 1107/24 o výměře 9 m2 xxxxxxxxxx 
všechny  v k.ú. Židlochovice za kupní cenu 1 000,- Kč/m2.   
Jedná se o pozemky pod garážemi na ulici Masarykově u posledního panelového domu (bývalý 
panelový dům ČSAD). 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/8 Prodej části parcely p. č. KN 117/77 v k. ú. Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/8 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MVDr. Forejtek 
se dotazuje ke stanovení ceny. V předešlém bodě byla cena navržena ve výši 1.000,- Kč/m2, v tomto 
materiálu je cena 100,- Kč/m2. Dotazuje se na důvod.   
Ing. Kafková 
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odpovídá, že za 1.000,- se jednalo o stavební pozemek pod garážemi, kdežto v tomto materiálu se jedná o 
mez.  
 
Návrh usnesení: 
 
21/8.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 117/77, resp. pozemek p. č. KN 117/96 o výměře 24 m2 v k. ú. 
Židlochovice vymezený geometrickým plánem číslo 1577-52/2013 vyhotoveným dne 27. 3. 
2013 Ing. Čestmírem Ryšavým, xxxxxxxxxx za kupní cenu 100,- Kč/m2. 
Jedná se o pozemek před domem kupujícího na ulici Malinovského.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/9 Směna pozemků na Výhoně se společností Cézava a.s. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
21/9.1 ZM rozhodlo: 
směnit pozemky v k. ú. Židlochovice ve vlastnictví města Židlochovice pozemek PK 3060 o 
výměře 2 410 m2, zapsaný na LV č. 1 a PK 3067 o výměře 1 072 m2, zapsaný na LV č. 1  a 
vlastnický podíl města 5/6  z parc. č. PK 1438 o celkové výměře 3938  m2, zapsaný na LV č. 
2897 za  pozemky v k.ú. Židlochovice ve vlastnictví společnosti Cezava a.s. Blučina -  pozemek 
PK 1063 o výměře 2 467 m2, zapsaný na LV č. 2333, pozemek  PK 1640 o výměře 165 m2, 
zapsaný na LV č. 2333 a část pozemků p. č. PK 1625 o výměře 3 250 m2, zapsaný na LV č. 2333  
a část  p. č. PK 1623 o výměře 582 m2, zapsaný na LV č. 2333, oddělená část je označena 
v geometrickém plánu pro rozdělení pozemků č. 1529-58/2012, vyhotoveném Pavlem Daňkem 
z Blučina 18. 3. 2013, parcelním  číslem 2246/2.      
Důvodem směny je výsadba biokoridoru. Náklady spojené se směnou ponesou smluvní strany 
rovným dílem. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/10 Schválení návratné finanční výpomoci MAS Podbrněnsko, o.s. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Janeba 
konstatuje, že o projektu nic neví. Název se mu osobně nelíbí a je proti financování takovýchto projektů. 
Dále se dotazuje na postup, když by dotace schválena nebyla.  
 
P. Helma 
vysvětluje, že se Valná hromada MAS Podbrněnsko, o.s. usnesla, že všechny obce, které jsou členy MAS 
budou zodpovědné rovným dílem za navrácení této částky, pokud by v dotaci neuspěli. Osvojování 
zkušeností zní podivně, ale jde o to, že MAS nebudou uznány další dotace do té doby, dokud neudělá první 
pilotní projekt osvojování. 
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Návrh usnesení: 
 
21/10.1 ZM schvaluje: 
poskytnutí návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Podbrněnsko, občanské sdružení, 
na předfinancování dotačního projektu „Získávání dovedností, animace a provádění pro nově 
vzniklou MAS“ ve výši  130.000,- Kč se splatností nejdéle 2 roky. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro 
 3 zdrželi 
 0 proti 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
K bodu 
21/11 Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě č. 128/10, Outulný uzavřený investiční fond, a.s. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/11 
 
Diskuse: 9 diskusních příspěvků 
 
Ing. Janeba 
uvádí, že je připraven předložený dodatek podpořit, ale jen pokud bude sankce za nedodržení termínu vyšší. 
P. Helma 
se domnívá, že na pracovním jednání zastupitelstva byla shoda na předloženém dodatku se sankcí ve výši 
300.000,- Kč.  
Doc. Francán 
má jiný názor, domnívá se, že na posledním pracovním jednání se všichni zastupitelé úplně neshodli. O 
podmínkách se mělo dále jednat, padl zde například návrh na bezplatný pronájem nějakého prostoru 
v budované pasáži. Dále konstatuje, že sankce v takovéto výši je vlastně nulová, očekával na tomto jednání 
nějaký posun.  
JUDr. Čermáková 
odpovídá, že pan Mátl, který v současnosti za firmu Outulný jedná, s nápadem na poskytnutí výstavních 
prostor souhlasí, zatím však nedokáže říci, jaké a kde by tyto prostory byly. Vnitřní prostory objektu ještě 
nejsou úplně rozvrženy.  
MVDr. Forejtek 
se připojuje k názoru pana Francána, že se o částce, smluvní pokutě za nedodržení termínu, mělo ještě 
jednat.  Navrhuje částku 1 mil. Kč za nedodržení termínu.  
P. Helma 
odpovídá, že podstatné je, aby byl objekt dostavěn. Další prodloužení smlouvy už možné nebude. Částka 1 
mil. Kč se mu zdá příliš vysoká.  
Doc. Francán 
souhlasí s názorem pana Forejtka a navrhuje částku 600 tis. Kč.  
Ing. Janeba 
podporuje variantu s 1 mil. Kč. 
 
MVDr. Forejtek 
 
vznáší protinávrh usnesení: 
 
21/11.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 128/10 – Outulný uzavřený 
investiční fond, a.s. s tím, že v bodě č. II. Dodatku bude smluvní pokuta uvedena ve výši 
600.000,- Kč.  
 
 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 
 1 zdrželo 
 0 proti 
Protinávrh usnesení byl schválen. 
 
Návrh usnesení: 
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21/11.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 128/10 – Outulný uzavřený 
investiční fond, a.s. 
 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.  
 
K bodu 
21/12 Přijetí úvěru na financování investic r. 2013   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
21/12.1 ZM schvaluje: 
záměr přijetí úvěru na dofinancování investičních akcí roku 2013 ve výši 5 mil. Kč a dobou 
splatnosti 5 let.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/13 Zástavní smlouva na byt č. 652/5, Petr Štěpánek      
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
21/13.1 ZM schvaluje: 
uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 652/5 a příslušné spoluvlastnické podíly na 
společných částech domu č. p. 652 a pozemku p. č. 2802, vše v k. ú.  Židlochovice,  mezi 
městem Židlochovice a bankou Sberbank CZ, a.s., IČ 25083325, se sídlem Na Pankráci 
1724/129, 140 00 Praha 4, a to v souvislosti s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění 
úvěru poskytnutého bankou na zaplacení části kupní ceny. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/14 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 21/14 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
 
Doc. Francán 
konstatuje, že KV provedl kontrolu dodržování OZV č. 4/2011, kterou se zakazuje provozovat výherní hrací 
přístroje, interaktivní video loterijní terminály a jiné podobné hry. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
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K bodu 
21/14 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
21/15 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 14 diskusních příspěvků 
 
MVDr. Forejtek 
seznamuje přítomné s žádostí Frost – Marketu, kterou projednávala Komise životního prostředí. Jde o 
vybudování nového parkoviště pod obchody na sídlišti. Obdobnou žádost komise už jednou projednávala, 
jednalo se ale o menší počet parkovacích míst než v nové žádosti a komise ji doporučila jen pod podmínkou 
zachování Rosenbaumovy aleje. Dotazuje se na základě čeho technická komise tento záměr doporučila. 
Připadá mu podivné, že tak malý obchod potřebuje 46 parkovacích míst. Město by se mělo proti takovýmto 
záměrům ohradit. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že zbudování parkoviště odpovídá platnému územnímu plánu, které schválilo zastupitelstvo v roce 
1998. Frost – Market vlastní celý objekt se všemi obchody, nejedná se tedy o parkovací místa pro jednu 
prodejnu. Počet parkovacích míst je zároveň vyšší než investor potřebuje, předpokládá se jejich využití 
dalšími návštěvníky města. Proto vydala Technická komise toto souhlasné stanovisko.  Rosenbaumova alej 
začíná až za tímto prostorem. 
P. Helma 
konstatuje, že je zájem firem jako Lidl nebo Tesco o vybudování prodejny v Židlochovicích. Jestli jde o tento 
případ, nevíme. Sám je pro zbudování parkovacích míst, když neposuzuje zachování zeleně.  
MVDr. Forejtek 
se domnívá, že proti Lidlu nebo Tescu by se mělo město bránit. Další řetězce ve městě by nepodporoval, 
likvidují místní drobné prodejce a jsou ve městě nežádoucí.  
P. Helma 
má na situaci rozdílný názor. Jde i o poptávku našich obyvatel, otevřením Penny začalo do Židlochovic jezdit 
více lidí. Podnikatelé na náměstí (mimo prodejců potravin) zaznamenali po otevření Penny vyšší návštěvnost 
svých obchodů.  
Doc. Francán 
se dotazuje, jaký má město vliv na vzhled domů a obchodů? Nelíbí se mu nově natřená pasáž na náměstí. 
P. Helma 
odpovídá, že žádný, vzhled budovy, pokud není památkově chráněná, je čistě na vlastníkovi objektu.  
Dále otvírá diskusi k již projednávanému bodu 21/10 - Schválení návratné finanční výpomoci MAS 
Podbrněnsko, o.s., domnívá se, že nebyl zastupitelům dostatečně vysvětlen.  
V současnosti nám končí většina dotačních titulů z ROP. Program Leader, ze kterého čerpá MAS, je jediný, 
který překlenuje toto období, kdy se pravděpodobně dát čerpat nebude. Město Židlochovice je předsednické 
město několika regionů, má vedoucí úlohu a neschválení této půjčky ho v této funkci sesazuje.   
Ing. Janeba 
konstatuje, že důsledkem neúspěchu je nedostatečná prezentace projektu. Neví, jaký bude pro Židlochovice 
efekt, na co peníze jsou, jak se vrátí. 
V. Helma 
odpovídá, že když po přednesu bodu nebyla skoro žádná diskuse, je vše dostatečně vysvětleno. 
Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že když o tom hovořili na Regionu Cezava, jeví se tato možnost jako jedna z mála, jak získat 
peníze z dotací na hmotné projekty pro roky 2014-2020. 
Ing. Králová 
vysvětluje. MAS je nezisková společnost, jejichž řada funguje v celé republice. Dotace z ROP končí a zřízení 
MAS bude jednou z mála možností jak dosáhnout na dotace. MAS by v budoucnu měla mít svou vlastní 
kancelář a manažera, v současnosti tuto funkci zastává Ing. Richterová a Ing. Kohútová z MěÚ Pohořelice, 
které dělají přípravné práce a připravují vznik MASky. Do MAS jsou zapojeny obce, příspěvkové organizace, 
sdružení a podnikatelé. Jmenuje např. ZŠ, kynology, Robátko. Každý z těchto subjektů si může napsat 
projekt, který vedení MAS může schválit jako projekt pro dotaci. Nyní je MAS ve fázi, kdy schvaluje záměry, 
co by chtěla MAS podporovat, zda např. obnovu památek nebo něco jiného. Nyní byla přidělena první dotace 
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tohoto programu a je to vlastně příprava lidí a managmentu MAS. Poté lze pomáhat s přípravou dalších 
projektů, vybírat a určovat směr záměrů.  
V. Helma 
doplňuje, MAS určí směry, které chce podporovat, určí to, co region potřebuje.  
Ing. Janeba 
se dotazuje, proč MAS vzniká, když existují jiné subjekty, které v oblasti dotací fungují. Jmenuje různé 
agentury nebo Hospodářskou komoru. Na jaké peníze si může MAS sáhnout? 
V. Helma 
odpovídá, že MAS čerpá se Státního zemědělského intervenčního fondu na podporu venkova, program 
Leader. Z tohoto fondu si může o podporu požádat jedině MAS.  
Navrhuje nové hlasování o návrhu usnesení 21/10.1. 
 
19.30 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 10 členů ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
21/10.1 ZM schvaluje: 
poskytnutí návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Podbrněnsko, občanské sdružení, 
na předfinancování dotačního projektu „Získávání dovedností, animace a provádění pro nově 
vzniklou MAS“ ve výši 130.000,- Kč se splatností nejdéle 2 roky. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 1 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
21/16 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:35 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 2.7.2013 
 


