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Zápis z 6a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 27. července 2011 v 18.00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu bylo v 18:08 hodin přítomno 14 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: PhDr. Jitka Sýkorová 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:08 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: 
 
6a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Růženu Strašákovou a Mgr. Petra Francána. 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 6a 
 
6a/1 Zahájení 
6a/2 Rozprava občanů 
6a/3 Zpráva o plnění usnesení 
6a/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
6a/5  Rozpočtové opatření č. 3 a 4  rozpočtu  r. 2011 
6a/6 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
6a/7 Změna č. VI ÚP Židlochovice 
6a/8 Financování výstavby kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou 
6a/9 Záměr prodeje pozemků pod bytovými domy 
6a/10  Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice 
6a/11  Dotace z programu JMK prevence kriminality – bezpečnost seniorů  
6a/12 Kontrolní výbor 
6a/13 Rozprava občanů 
6a/14 Rozprava zastupitelů 
6a/15 Závěr 
 
Hlasování: 14 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 6. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Ivo Janebou a Janem Šotnarem, 
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 
6a/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 19 diskusních příspěvků 
 
P. Hladík 
se dotazuje na plánovanou výstavbu komunikace a parkoviště na sídlišti. Zda se tato věc projednávala 
v technické komisi a radě města a jakého bylo dosaženo výsledku.  
P. Helma 
V technické komisi byl projednáván návrh projektu poslední etapy regenerace sídliště k žádosti o dotaci a 
technická komise tento projekt doporučila. Pokud bychom se pro tuto regeneraci rozhodli probíhala by 
následně jednání s občany. 
P. Hladík 
se dále dotazuje, zda už je tedy rozhodnuto. 
Ing. Vitula 
vysvětluje. Územní plán s touto propojkou je schválený už dávno. Nyní probíhá zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení, které je potřebné pro podání žádosti o dotaci na poslední etapu regenerace 
sídliště. Rada města se peticí občanů proti výstavbě komunikace a parkoviště zajímala a bere její připomínky 
na vědomí. Město plánuje následné projednání s občany. Konečné slovo ke schválení bude mít zastupitelstvo 
města.  
P. Hladík 
namítá, že územní plán s nimi nikdo neprojednával, občané osloveni nebyli.  
Ing. Koutná 
Propojka je v původním ÚP, který byl schválen v roce 1998. Ten s veřejností projednáván byl, řešili se různé 
jiné připomínky. K této propojce žádná připomínka nebyla, a proto byl ÚP zastupitelstvem odsouhlasen. Od 
té doby je platný. Parkoviště bylo původně řešeno mezi hřištěm a  zelenou plochou, po návrhu regenerace 
sídliště se změnilo místi pro parkoviště na plochu podél průjezdné komunikace. To bylo ve změně č. V ÚP, 
která se projednávala loni. 
Ing. Vitula 
Původní varianta z roku 1998 měla propojku i parkoviště, loni se změnilo jen místo pro parkování podél 
komunikace. Je to schváleno 15 let. 
P. Hladík 
namítá, že veškerý provoz na této komunikaci odnesou občané žijící v blízkosti plánované výstavby. Apeluje 
na přítomné, aby tuto komunikaci a parkoviště neschvalovali.   
P. Helma 
Máte příslib následného projednávání, na které budou pozváni i zastupitelé města, zde budete mít možnost 
vyjádřit svoje připomínky a přesvědčit o nich zastupitele.  
P. Fila 
V původní variantě územního plánu i změně č. V je plocha řešena jako hřiště, veřejná zeleň a doprava. 
Domnívá se, že toto značení je velice obecné a umožňuje tak výstavbu prakticky čehokoliv. Vždy zde bývalo 
dětské hřitě, kde si hrály děti, z dotace zde pak bylo postaveno nové hřiště a to staré, původní dnes značně 
chátrá. Domnívá se, že je to úmysl města nechat hřiště zchátrat, aby pak byl důvod postavit zde parkoviště.  
P. Helma 
Záměrem města není něco neudržovat. V červenci nedostalo město na pracovníky čety od úřadu práce 
dotaci, a proto bylo např. sečení trávy značně omezeno. Oproti plánovaným 9-10 zaměstnancům čety je jich 
letos jen 5. Město prostředky na placení těchto zaměstnanců samo nemá, a proto někde dochází  ke 
zhoršení těchto činností. Pracovní četa nebude všechnu práci v obvyklém objemu stíhat. 
P. Fila 
namítá, že tato situace není červencová, ale dlouhodobá. Tato plocha chátrá cca 5-6 let. Připomíná, že dříve 
se na hřišti v zimě bruslilo, teď se tam neděje nic. 
P. Fenz 
se zajímá o židlochovické gymnáziu. Je rozezlen rozhodnutím kraje, že na území, kde je spádovost cca 30 tis. 
obyvatel nebude tento typ střední školy. V Brně není plánováno takové rušení jako u nás. Venkov opět 
doplácí na město. Apeluje na přítomné, ať rušení nedovolí. Každý by měl využít svého vlivu, apelovat na 
politické strany, poslance, vládu,… a neschovávat se jen za petice.   
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Ing. Vitula 
Zřizovatelem gymnázia je kraj, na vládní úrovni nedokážeme nic. V současnosti vládne na kraji koalice ČSSD 
a KDU, školstvím má na starosti pan Juránek. Zastává se ODS, i když není jejím členem, že tato strana 
přijala rozhodnutí o tom, že podpoří rušení škol jen tam, kde ho podpoří i místní samosprávy. Rada kraje má 
projednávat tento návrh v srpnu, zastupitelstvo kraje má pak rozhodnout v září, jde to jejich výsostné 
rozhodnutí. 
P. Helma 
doplňuje, že město se za petice neschovává, je samo velice aktivní, spolupracuje s gymnáziem, médii, 
shromažďuje informace a argumenty týkající se dojezdnosti, zájmu, kritérií,… S touto argumentací navštívil 
krajský klub zastupitelů KSČM a přesvědčil tyto zastupitele o podpoře zachování našeho gymnázia. Tito 
zastupitelé budou usilovat o to, aby byly zrušeni Hustopeče, které mají nabídku v Pavlovicích. Děti z okolí 
Židlochovic by byly odkázány na brněnská gymnázia, kam rodiče nebudou chtít své nadané jedenáctileté děti 
posílat. Dále doplňuje, že kontaktoval hejtmana kraje s žádostí o schůzku k této problematice.  
P. Strašáková 
podporuje slova pana starosty. Sama se jednání na klubu KSČM  zúčastnila, členové slíbili podporu a byli rádi 
za argumenty od nás. 
P. Helma 
Problémem jsou bohužel gymnázia soukromá, která překrývají gymnázia zřizovaná krajem. Výsledky st. 
maturit zveřejněny nebyly, ale dá se předpokládat, že krajská gymnázia budou mít výsledky lepší než ta 
soukromá.   
P. Fenz 
se dotazuje k budově gymnázia, jestli bychom ji při zrušení ztratili. Dále navrhuje protest před budovou kraje 
Ing. Vitula 
vysvětluje, že smlouva k budově gymnázia je ošetřena tak, že pokud v ní kraj nezachová střední školství do 
r. 2018 připadne zpět městu. Dále ji kraj nesmí ani zcizit či jinak s ní nakládat. Ošetřeno je to dobře. Tato 
argumentace hraje pro nás, v nákladovosti pak naše gymnázium mezi nejdražší nepatří.  
 
K bodu 
6a/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
za KV konstatuje, že byla provedena kontrola plnění usnesení a usnesení je plněno tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 27.07.2011. 
 
K bodu 
6a/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovic. 
 
K bodu 
6a/5  Rozpočtové opatření č. 3 a 4  rozpočtu  r. 2011 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/5 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje k položce projekt lesopark, která je 60 tis., je to mokřad? Proč je tam tato položka, když si 
občané mokřad nepřejí. Za tuto částku by se dala financovat např. pracovní četa. 
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P. Helma 
vysvětluje, že ano, je to částka za přípravný projekt ne za realizaci.  
Ing. Janeba 
konstatuje, že FV tato rozpočtová opatření projednal a doporučuje ke schválení.  
 
Návrh usnesení: 
 
6a/5.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 3 a 4  rozpočtu  r. 2011. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/6 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6a/6.1 ZM rozhodlo: 
o přidělení půjčky podle platné vyhl. č. 7/97 – FRB I - dle seznamu. 
 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/7 Změna č. VI ÚP Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
6a/7.1 ZM vydává: 
dle § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) změnu č. 
VI územního plánu města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/8 Financování výstavby kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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6a/8.1 ZM schvaluje: 
svazku Vodovody a kanalizace účelově na akci „ Dobudování kanalizační sítě Židlochovice- 
odkanalizování ulice Legionářská nad farou a ulice Masarykova“: 
1. členský příspěvek ve výši  1 729 362,22 Kč 
2. bezúročnou účelovou půjčku ve výši  1 894 848,63 Kč se splatností 10 let. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/9 Záměr prodeje pozemků pod bytovými domy 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/9 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Fenz 
se dotazuje na stanovisko těch, kteří chtějí pozemky koupit. 
P. Helma 
prodej požádali obyvatelé jednoho z byt. domu na sídlišti. Byty vč. pozemků jsou atraktivnější. 
P. Fenze 
zajímá jejich názor na cenu. 
P. Helma 
Cena s nimi řešena nebyla, tuto navrhovanou cenu doporučil finanční výbor.  
Ing. Otýpka 
doplňuje, že v minulém volebním období, kdy byl sám členem finančního výboru, se prodávaly pozemky pod 
garážemi za cenu ještě vyšší, tj. asi 1.200,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
 
6a/9.1 ZM rozhodlo: 
vyhlásit záměr prodeje pozemků pod domy vlastníků  jednotek dle jejich podílu na společných 
částech domu za cenu 500,- Kč/m2. 
Záměr bude vyhlášen pro pozemky pod domy: 
na sídl. Družba č. p.  653, 654, 655, 
656, 657, 658, 
659, 660, 661,  
663, 664, 665,  
694, 695, 696, 697, 
698, 699,  
700, 701, 702, 703 
a na ulici Lidická č. p. 639. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/10  Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/10 
 
Diskuse: 40 diskusních příspěvků 
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P. Helma 
popisuje záměr Karlovy pekárny na rekonstrukci objektu bývalého mlýna a seznamu přítomné zastupitele 
s peticí občanů se zásadním nesouhlasem s tímto návrhem. Dále konstatuje, že pro možný střet zájmu 
doporučuje vyloučit z diskuse i hlasování Ing. Královou a Ing. Kratochvíla.  
P. Šotnar 
navrhuje doplnění o Mgr. Šenkyříka.  
Oslovení souhlasí. 
P. Och 
se domnívá, že záměr výstavby je v rozporu s územním plánem. V této lokalitě má být umožněna pouze 
řemeslná výroba, ne výroba pečiva na výrobních linkách.  
Dr. Kraus 
Se představuje jako majitel Karlovy pekárny a vysvětluje výrobní postup chleba v Karlově pekárně 
v Židlochovicích. 
P. Och 
namítá, že v Karlově pekárně se přece nevyrábí pouze chleba. 
Dr. Kraus 
doplňuje, že i sladké pečivo a jiné výrobky, snaha pekárny je nabídnout rozmanitost.  
Ing. Suchánek 
vysvětluje, že z pohledu stavebního úřadu má město Židlochovice schválený ÚP z roku 1998, kde jsou 
definovány výrobní plochy. Pan Och má na mysli to, že Karlova pekárna plánuje rozšíření do ploch, kde jsou 
přípustné řemeslné provozovny. Toto vše se bude posuzovat v územním řízení, kde budou prostudovány 
všechny podklady, st. úřad pak posoudí, zda je vše v  souladu s územním plánem města, to je v kompetenci 
st. úřadu, ne zastupitelstva ani občanů. 
P. Och 
Výroba rohlíků probíhá strojově, to není  řemeslná výroba ani  malovýroba, tato stavba na tyto pozemky 
nepatří. 
P. Helma 
konstatuje, že posouzení tohoto je v kompetenci st. úřadu.  
Ing. Otýpka 
se dotazuje, zda byl součástí projektu i  technologický projekt, ten je k posouzení toho co tam vlastně bude 
rozhodující. 
Ing. Koutná 
Technologie v původním projektu předložena nebyla. Technická komise požádala o jeho doplnění, dále ji byli 
projektantem zodpovězeny dotazy  za přítomnosti investora. 
Ing. Ivan 
Bydlím na Nádražní 160 asi 8 let, při stěhování jsme věděli kam se stěhujeme, že je zde frekventovaný 
prostor, časté výjezdy hasičů, sokolovna, nádraží, křižovatky, letní kino,.. Současný stav stávající pekárny ale 
působí velice rušivě zejména v nočních hodinách, kdy dochází kolem půlnoci k najíždění aut, praskání 
dveřmi, hlaholení řidičů,.. zaměstnanci chodí ven kouřit, zvuk se odráží a obtěžuje. Při nočním nakládání 
přepravek je vysoký hluk, dochází k praskání do zásobníku, nedá se spát. Nepočítali s tím, že toto špatné 
prostředí se bude ještě dále zhoršovat. Všechny volené strany prezentovali zlepšení životního prostředí 
v Židlochovicích, to se však zlepšuje jen na okrajových částech města, v místech, kde žijí zvířata, ve středu 
města, kde žijí lidé, se prostředí zhoršuje. V územním plánu jsou tyto prostory určeny jako plochy smíšené 
výroby, stávající pekárna je na ploše lehké výroby. V územním plánu se tím pádem počítá s klidnější zónou 
pro toto území, petici proti výstavbě podepsalo za 5 hodina asi 130 lidí. Nechápe proč se tímto záměrem 
vůbec někdo zabývá, proč se k němu vyjadřuje technická komise, když je v rozporu s územním plánem.  
Dále popisuje průběh zásobování pekárny, dovoz mouky, hlučnost, odsávání mouky,..Do ulice je zákaz 
vjezdu aut do 3,5 t s výjimkou zásobování, je to proto, že tu má být klidová ulice..,Dále upozorňuje na 
neutěšený stav stávající pekárny, pan Kraus ji neudržuje, stejně tak jako svoji další pekárnu v Tišnově. 
Otázka je, zda chceme v centru města průmyslovou zónu nebo chceme, aby tu bydleli lidé, je to zásadní 
otázka. 
Dr. Kraus 
se ohrazuje proti tomu, aby zde kolovaly obrázky pekárny z Tišnova. 
Ing. Ivan 
dále upozorňuje na to, že výstavbou by došlo ke znehodnocení přilehlých nemovitostí. Kvůli provozu klesne 
značně cena, a to je zásah do majetku občanů. Dále se pozastavuje nad použitím veřejnoprávní smlouvy, 
která se v Židlochovicích ještě doposud nepoužila. Také poukazuje na to, že je chybou ustupovat 
rekonstrukci z důvodu rychlého vyřízení kvůli dotaci. 
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P. Helma 
Důvěru má st. úřad, který je kompetentní věc posoudit. Zopakuje názor technické komise, která se skládá ze 
lidí znalých oboru, ta se domnívá, že opatřeními, která stanovila, se stávající stav pekárny zlepší a souhlasí 
s panem Ivanem, že stávající stav je špatný. 
Ing. Ivan 
se domnívá, že rozšířením se stav naopak ještě zhorší.  
Dr. Kraus 
vysvětluje k fotkám pekárny z Tišnova, že v Tišnově dělali opatření na zamezení tepelných ztrát, probíhala 
zde rekonstrukce, a proto je současný stav takový. Dále uvádí, že za panem Ivanem  byl, jeho připomínky 
respektoval a projekt byl upraven tak, aby směrem k domu pana Ivana byla stěna bez oken a provoz se 
orientoval na opačnou stranu. Navrhuje přítomným navštívení pekárny v nočních hodinách a posouzení 
hluku. V nové hale plánuje nový postup výroby, výrobky by měly být kvalitnější, auta vytíženější. Počet 
odběrných míst ubývá, takže navýšení výroby není reálné, musí jít spíše směrem kvality než kvantity. 
Mgr. Francán 
se domnívá, že stavět uprostřed města je nesmysl, zastupitelé by se měli vyjádřit k tomu, jestli chtějí novou 
továrnu uprostřed města. 
JUDr. Mimochodek (právník) 
se dotazuje Ing. Suchánka na veřejnoprávní smlouvu. 
Ing. Suchánek 
V tuto chvíli o smlouvu požádáno nebylo, stejně tak jako o územní řízení. 
Ing. Vitula 
doplňuje, že zatím máme je informace od investora, že by chtěl takto postupovat. 
JUDr. Mimochodek 
nechápe, proč se tedy zastupitelstvo tímto záměrem vůbec zabývá. Dotčené orgány se k veřejnoprávní 
dohodě vyjadřují, o ni však požádáno nebylo, dále konstatuje, že  samosprávné orgány mají hájit zájmy 
občanů a nemohou rozhodovat svévolně. 
Ing. Vitula 
yysvětluje, že záměr je projednáván proto, že jsme malé město a závažné věci, které mají na město vliv, se 
v zastupitelstvu projednávají, nestačí jen projednání radou města – taková je koaliční dohoda.  Debata by 
měla být o tom, co chce investor a co je vhodné pro město. Rozhodnuto nic není, jen diskutujeme. Chceme 
na tuto věc znát názor zastupitelů. 
Ing. Otýpka 
se znovu dotazuje na technologický projekt. Dále konstatuje, že nikde není záruka, že se nezmění obsah 
výroby nebo třeba majitel.  
P. Fenz 
se dotazuje, proč byli někteří zastupitelé vyloučeni z diskuse.  
Ing. Králová 
odpovídá, že její otec je podílníkem majetku. 
MVDr. Forejtek 
se dotazuje pana Krause na dopad na životní prostředí. Před rokem byl předložen záměr, kde byly linky na 
výrobu rohlíků a o rok později projektant o technologii nevěděl nic. Za týden pak byla předložená jiná 
varianta, produkce v tunách se v různých materiálech liší a nedá se v tom orientovat. 
Dr. Kraus 
se domnívá, že došlo k tiskové chybě, rohlíky vyrábí v Tišnově, produkce v Židlochovicích bude 150 tun. Dále 
uvádí počet zaměstnanců  a svoji povinnost postarat se o jejich výplaty. Cítí se jako židlochovický patriot, žije 
zde rád, je sponzorem mnoha akcí,.. chce se jako podnikatel vyvíjet a modernizovat technologie.  
Ing. Janeba 
nechápe, proč tu dnes zastupitelé tento projekt vůbec projednávají, kompetence k tomu zastupitelstvo 
nemá, nemůže ovlivňovat st. úřad, který je hl. orgánem. 
JUDr. Mimiochodek 
se dotazuje na totéž.  
Ing. Vitula 
odpovídá, že koaliční dohoda stanovuje, že když se věc nerozhodne na radě města je postoupena 
zastupitelstvu. Tato věc sem tedy k projednávání patří. 
Ing. Janeba 
Co vydání souhlasu způsobí? 
Ing. Koutná 
K projektu se má vyjádřit město. K mnoha věcem se vyjadřuje za město odbor investic a místního 
hospodářství, ve složitějších věcech se vyjadřuje rada nebo zastupitelstvo. Město je účastníkem řízení dle 
zákona, může se vyjádřit ano nebo ne, tento souhlas pak investor předkládá st. úřadu.  
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MUDr. Wendsche 
se dotazuje na vlastnictví pozemku.  
Projektová manažerka Karlovy pekárny 
odpovídá, že pan Kraus sám vlastní 1/3 budovy s pozemkem, k žádosti o dotaci bude předložena budoucí 
kupní smlouva a tento náklad bude uveden v dotačním programu jako uznatelný náklad. 
Ing. Vitula 
popisuje administrativu žádosti o dotaci.  
Ing. Ivan 
Celá tato věc byla projednávána už loni, kdy se mělo jednat o rekonstrukci stavby mlýna. Mám tu územně 
plánovací informaci st. úřadu, kde je popsáno, co Karlova pekárna žádá, na konci se  říká, že záměr není 
v souladu s ÚP. Dnes jsme o rok dál, jen se to posunulo tak, aby sousedé nebyli účastníky st. řízení. 
P. Šotnar 
navrhuje ukončit debatu a vznést protinávrh usnesení.  
P. Brázdová 
se dotazuje přítomných zda by oni sami chtěli mít tento provoz za svým domem.  
Ing. Otýpka 
Kdo nám zaručí, že se nezmění majitel, že se nezmění výroba na např. strojírenskou.  
 
20:45 předsedající přerušil jednání na 10 min. 
 
21:05 předsedající zahájil jednání. 
 
P. Šotnar 
vznáší protinávrh usnesení: 
 
6a/10.2 ZM odkládá: 
projednání bodu 6a/10 - Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice do příštího jednání 
ZM  a 
ukládá: 
doplnit záměr o technologickou dokumentaci. 
 
Hlasování o protinávrhu návrhu usnesení: 2 pro 
 0 zdrželo 
 9 proti 
 3 nehlasovali 
Usnesení nebylo schváleno.  
 
Návrh usnesení: 
 
6a/10.1 ZM vydává: 
souhlas se záměrem využití části areálu bývalého mlýna na p. č. 904/3 včetně objektu č. p. 902 
Karlovou pekárnou s.r.o. za podmínky dodržení požadavků technické komise rady města 
Židlochovice. 
 
Hlasování o původním návrhu usnesení: 2 pro 
 1 zdržel 
 8 proti 
 3 nehlasovali 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/11  Dotace z programu JMK prevence kriminality – bezpečnost seniorů  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 6a/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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6a/11.1 ZM schvaluje: 
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Medializace prevence a 
zvýšení pocitu bezpečí starších občanů města Židlochovice“ ve výši 44.000,- Kč a schvaluje 
smlouvu o poskytnutí neinvestičních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje na tento 
projekt. 
 
21:15 se vzdálil  Ing. Vitula, přítomno je 13 členů ZM. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
6a/12 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že kontrolní výbor se zúčastnili společného zasedání s finančním výborem, kde se zaměřili na 
vzájemnou spolupráci. Některé kontroly tak budou prováděny společně. Finanční výbor se schází pravidelně, 
předkládá zprávy a pracuje velice dobře, za což jim děkuje a chválí.   
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
K bodu 
6a/13 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Chocholáč 
konstatuje, že naproti nově postaveného bytového domu v Komenského ulici je v proluce značný nepořádek. 
Město by mělo vyzvat vlastníka k úklidu.  
P. Helma 
ano, vyzveme vlastníka nemovitosti k zajištění úklidu.  
 
K bodu 
6a/14 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
Mgr. Šenkyřík 
informuje o schváleném projektu na rekonstrukci městských sklepů a rozšíření vinotéky. V současné době  je 
vinotéka uzavřena a budou zahájeny práce na zpřístupnění dalšího sklepa. Následně vznikne nová expozice 
rakouských vín.  
P. Helma 
seznamuje zastupitele s dalším návrhem na odkoupení pozemků pod zámeckou zdí, byla dodána další 
vizualizace, která moc radní města ani technickou komisi nezaujala.  
Ing. Koutná 
popisuje vizualizaci, jedná se o přízemní objekt velikosti ploch dnešního Penny, přední plocha je navržena 
k parkování. Technická komise se návrhem zabývala a nedoporučuje ho. Objekt se navíc jeví jako 
monofunkční, možná supermarket, typ řetězce zájemce neupřesnil. Technická komise doporučuje 
polyfunkční objekt s převahou bydlení. 
P. Helma 
doplňuje, že pátečního jednání rady města se zúčastní pan Outulný, který bude požádán o kompromis jeho 
návrhu. Dále uvádí, že v současně stavěné obchodní pasáži bude i veřejné WC.  
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K bodu 
6a/15 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 21:30 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Růžena Strašáková  ........................................................  
 
 
 Mgr. Petr Francán  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne  
 


