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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 25. září 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 18:03 hodin přítomno 9 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: MUDr. Peter Wendsche, Ing. Ivo Janeba, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Jan Vitula, MVDr. Pavel 
Forejtek, Doc. Petr Francán se dostavil v 18.16 
 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:03 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: 
 
23/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
23/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 23 
 
23/1 Zahájení 
23/2 Rozprava občanů 
23/3 Zpráva o plnění usnesení 
23/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
23/5 Žádost o změnu OZV 4/2011 města Židlochovice týkající se regulace her a loterií na území města 
23/6 Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru SFRB III 
23/7 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
23/8 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III. 
23/9 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu r. 2013 
23/10 Změna územního plánu města Židlochovice č. VIII  
23/11 ZŠ Židlochovice – sportovní areál 
23/12 Odkoupení pozemku 713/1 – dvůr na ul. Tyršova 
23/13 Kontrolní výbor 
23/14 Rozprava občanů 
23/15 Rozprava zastupitelů 
23/16 Závěr 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 22. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen PhDr. Jitkou 
Sýkorovou 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 
23/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
23/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 23/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Jan 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 25.9.2013. 
 
K bodu 
23/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/4 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s plánovanou aktualizací Strategie rozvoje města Židlochovice. Strategický plán rozvoje 
města Židlochovice by vytvořen na období 10 let v roce 2006. Toto období se chýlí ke konci, je potřeba ho 
zhodnotit a začít pracovat na strategii nové. V současnosti probíhá na MěÚ projekt „Zvyšování kvality MěÚ 
Židlochovice“, který je dotován z EU. Z tohoto projektu lze financovat i tvorbu této nové strategie. Vysvětluje 
podrobně průběh zpracování, vyjde dotazník ve zpravodaji, měly by být vytvořeny pracovní skupiny, zapojeni 
občané… Do pracovních skupin předpokládá přihlášení zastupitelů, podle témat, které je zajímají.  
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o připravované Strategii rozvoje města Židlochovice pro roky 2015 -2025.   
 
K bodu 
23/5 Žádost o změnu OZV 4/2011 města Židlochovice týkající se regulace her a loterií na 

území města 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/5 
 
V 18.16 se dostavil Doc. Petr Francán, přítomno je 10 členů ZM. 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
  
Návrh usnesení: 
 
23/5.1 ZM rozhodlo: 
neměnit Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 4/2011, kterou se zakazuje na území 
města Židlochovice provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné 
podobné hry povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
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 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
23/6 Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru SFRB III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/6 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, kdo bude novým nájemcem prostoru na sídlišti. 
P. Helma 
odpovídá, že podle jeho informací si společnost ponechá v nájmu oba prostory, na náměstí i sídlišti. 
 
Návrh usnesení: 
 
23/6.1 ZM schvaluje 
Dodatek č. 5  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,  a Dodatku č. 4 ze dne 28.3.2013, 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. 
 
K bodu 
23/7 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
23/7.1 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 
23/8 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
23/8.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadateli dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
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 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
23/9 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
23/9.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
23/10 Změna územního plánu města Židlochovice č. VIII  
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/10 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje k lokalitám 1 a 2. Obě jsou na Výhoně, kde hrozí sesuvy. Co na to geologové? Jsou s tímto 
rizikem vlastníci pozemků seznámeni?   
Ing. Jakubec (vlastník pozemku projednávané lokality 2) 
odpovídá, že o problému ví, nicméně podle dostupných informací to není tak kritické, aby se zde v rámci 
stavebních opatření nedal postavit RD. Dále vysvětluje, že dle platného územního plánu je zde výstavba 
povolena, avšak pouze ve spodní části pozemku. Navrhovanou změnou chtějí posunout stavební čáru výše.  
Ing. Koutná 
se vyjadřuje k lokalitě 2, je mimo sesuvné území, je to plocha, která je téměř rovinkou na úpatí Výhonu, 
k zásahům do svahu by nedošlo. 
 
Návrh usnesení: 
 
23/10.1 ZM rozhodlo: 
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění (dále jen stavební zákon) o pořízení změny č. VIII územního plánu města (dále 
jen ÚPM) Židlochovice.  
 
Tato změna bude zahrnovat tři  lokality 
1. Z 1/VIII 
Lokalita se nachází za  ulicí Masarykovou v severní části k. ú. Židlochovice vedle silnice do Blučiny. Lokalita 
zahrnuje mírně svažité území na úpatí kopce Výhon nad silnicí II/416 a sousední přístupové pozemky. 
V ÚPM se jedná o stabilizovanou plochu zemědělského půdního fondu – plocha sadů a vinic.  
 
Požadavek: změna ÚPM Židlochovice tak, aby bylo možné na této ploše zrealizovat výstavbu rodinného 
domu. 
 
2. Z 2/VIII 
Lokalita se nachází v ulici Nad Farou v k. ú. Židlochovice.  
V ÚPM je ve spodní části pozemku p. č. 1635 návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech (viz změna 
Z2/VI), na zbývající části pozemku se jedná o stabilizovanou plochu zemědělského půdního fondu – plocha 
sadů a vinic.  
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Požadavek – změnit ÚPM Židlochovice pro možnost výstavby RD v cca polovině parcely č. 1635, tj. nad 
plochou vymezenou pro bydlení v rozsahu dle přílohy a s možností přístupu i z východní strany pozemku. 

 
3. Z3/VIII 
Lokalita, která je v ÚPM označena jako změna č. Z3/IV – plocha pro dopravní koridor související s elektrizací 
a modernizací trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a dopravním terminálem. 
 
Požadavek: změnit v ÚPM Židlochovice tuto plochu dopravní infrastruktury a zapracovat do ní koncept 
„Studie optimálního uspořádání přestupního terminálu Židlochovice“ varianta 5 a 6, zpracovaném firmou AF 
– Cityplan v r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
23/10.1 ZM určilo: 
jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona p. starostu Vlastimila 
Helmu, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle stavebního zákona na pořízení změny. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
23/11 ZŠ Židlochovice – sportovní areál 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/11 
 
Diskuse: 6 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
upřesňuje, že se jedná o hřiště ZŠ, kde se nyní hraje kopaná. Nové hřiště by mělo být využíváno nejen 
základní školou, ale i veřejností v odpoledních hodinách.  
Bc. Brázdová 
konstatuje, že finanční výbor financování dopodrobna rozebral a doporučuje bod ke schválení. 
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, jak je naplánováno spolufinancování dotace. 
P. Helma 
odpovídá. Je třeba rozlišit předfinancování projektu a finanční spoluúčast města na dotaci. K modelu 
předfinancování použil ve finančním výboru tabulku, kde jsou zařazeny plánované akce na rok 2014, součástí 
tabulky je aktuální finanční plán k dnešnímu dni. Při skládání rozpočtu na příští rok se dá předpokládat, že 
město získá z rozpočtového určení daní na investiční akce asi 8 mil. Kč. Dále máme rezervu, kterou 
předpokládáme, že nevyužijeme, úvěr 5 mil. Kč schválený na minulém zastupitelstvu. Vysvětluje 
podrobněji… Spoluúčast města k dotaci na sportovní hřiště ve výši 4,5 mil. Kč může po výběrovém řízení 
klesnout, nedá se však odhadnout o kolik. Rovněž plánujeme požádat o příspěvek okolní obce, které by 
mohli přispět částkou podle počtu jejich žáků docházejících do ZŠ. Od dvou obcí už příslib příspěvku máme, 
starosta Hrušovan je projektu velice nakloněn. Obce byly už takto osloveny v roce 2009 na zvýšení 
standardu ZŠ a tehdy to zafungovalo. Spolufinancování města by tak mohlo klesnout na 2 mil. Kč.  
Doc. Francán 
se dotazuje, zda tento příspěvek okolních obcí bude smluvně ošetřen.  
P. Helma 
odpovídá, že obce budou osloveny na Regionu Židlochovicko. O formě příspěvku se bude teprve jednat. 
Region se plánuje tak, aby měly obce čas dát příspěvky do svých rozpočtů. Datum podpisu smlouvy na 
dodání díla bude jaro 2014. Je to tedy poslední datum pro konečné rozhodnutí. 
 
Návrh usnesení: 
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23/11.1 ZM schvaluje: 
předfinancování projektu „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“, podpořený z programu ROP JV 
pod. reg. č. CZ.1.11/3.2.00/35.01444, ve výši nákladů na dvě etapy projektu, tj. ve výši 
rozpočtových nákladů  14,313 mil. Kč.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
23/12 Odkoupení pozemku 713/1 – dvůr na ul. Tyršova 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 23/12 
 
Diskuse: 14 diskusních příspěvků 
 
P. Svoboda 
vysvětluje, že částku 20,- Kč navrhli proto, aby o ni nemuseli ve SVJ hlasovat. Vyšší částka by asi hlasováním 
neprošla. V domě bydlí převážně starší občané. Dále seznamuje zastupitele s tím, že se jedná o pozemky 
města ve vnitrobloku - dvůr, jehož stav je neutěšený.  
P. Helma 
odpovídá, že město na tuto opravu prostředky nemá. 
Ing. Chocholáč 
se dotazuje pana Svobody, zda by tedy opravu provedlo SVJ.  
P. Svoboda 
zatím neví. Učinili první krok – žádost o odkup. Na dalším postupu nejsou domluveni. 
JUDr. Čermáková 
se vyjadřuje k ceně. Cenu lze v zásadě snížit, ale jiné podobné pozemky město prodávalo za 100,- Kč/m2. 
Proběhlo několik takovýchto odkoupení, jmenuje ulice a další příklady. Těžko by se nižší cena zdůvodňovala 
těm, kteří již za tuto cenu odkoupili. 
Ing. Chocholáč 
se domnívá, že jiný případ jsou předzahrádky a jiný tento – příjezd k domu.  
JUDr. Čermáková 
doplňuje, že se nejedná jen o příjezd, ale i o dvůr. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda má město s tímto pozemkem nějaký záměr.  
P. Helma 
odpovídá, že pozemkem žádné sítě nevedou a ani se zde neplánují, tedy ne.  
Ing. Kratochvíl 
navrhuje, aby SVJ provedlo nejprve opravu a následně by se jednalo o odkupu, za jejich navrhovanou cenu.  
P. Svoboda 
souhlasí. Na schůzi SVJ dá hlasovat o opravě, uvidí s jakým výsledkem. Následně by pokračovala jednání 
s městem.   
P. Strašáková 
se dotazuje, kolika bytů se to týká. 
P. Svoboda 
odpovídá, 14. 
P. Helma: 
vznáší protinávrh usnesení: 
 
Protinávrh usnesení: 
 
23/12.1 ZM rozhodlo: 
odložit projednání bodu č. 23/12 - Odkoupení pozemku 713/1 – dvůr na ul. Tyršova do příštího 
ZM. 
 
Hlasování o protinávrhu návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
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Protinávrh usnesení byl schválen. 
 
Návrh usnesení: 
 
23/12.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 713/1 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Židlochovice Společenství vlastníků 
jednotek domu Tyršova 589-591 se sídlem Židlochovice, Tyršova 589-591, okres Brno – venkov, PSČ 667 01, 
IČO: 709 57 665 za kupní cenu 100,- Kč/m2. 
Přesnou výměru určí geometrický plán zhotovený na náklady žadatelů. 
Jedná se o dvůr a příjezd k domu. 
Toto rozhodnutí je platné do 31.3.2014 
 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
K bodu 
23/13 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
podává pouze ústní zprávu, kontroly KV jsou odloženy o asi 14 dní. Dále seznamuje přítomné s kontrolním 
auditem hospodaření města, který právě probíhá. Auditoři žádné závady nenašli a finanční odbor jenom 
chválí. Za KV děkuje a chválí taky. Židlochovice jsou auditory dávány ostatním obcím za příklad. 
P. Helma 
se přidává rovněž i s poděkováním. Auditorská firma je prověřená a pracuje dobře, což prokázala jejich 
kontrola finančním ředitelstvím.  
 
ZM bere na vědomí: 
ústně podanou zprávu KV Města Židlochovice. 
 
K bodu 
23/14 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Doc. Francán 
upozorňuje na nevhodně umístěnou informační tabuli Žerotínské hrobky blízko okna rodinného domu.  
V. Helma 
děkuje za dobrý podnět. Navrhuje přesun tabule dle návrhu p. Francána.  
 
K bodu 
23/15 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
Ing. Kratochvíl 
upozorňuje na nedodržování vyhlášky zakazující podomní prodej. Navrhuje umístění informační tabule ke 
značce označující začátek obce.  
P. Helma 
s návrhem souhlasí.  
Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že město se snaží s tímto nešvarem bojovat. Posílá na prodejce městskou policii, bohužel ne každý 
je solidní. 
Bc. Brázdová 
uvádí konkrétní příklad, kdy podomní prodejce prodal babičce z DPS telefon, který nakonec ani nefungoval. 
Odstoupit od smlouvy však již nešlo.  
P. Helma 
zmiňuje rovněž případ z poslední doby. Podomní prodejce se neváhal odkázat na starosty, který ho měl 
údajně přímo poslat. Důvěřivá občanka mu podepsala smlouvu na změnu dodavatele energie. Nakonec vše 
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dobře dopadlo. Po spolupráci s městskou policií byl prodejce městskou policií pokutován bude předvolán 
přestupkovou komisí. K uvedené problematice se blíže vyjadřuje ve zpravodaji.  
Ing. Kratochvíl 
se dotazuje k instalovanému měřidlu rychlosti na Nádražní ulici. Bude ještě na jiném místě? 
P. Helma 
odpovídá, že ještě přibudou radary – u ZŠ a na Žerotínově nábřeží. Na ul. Nádražní je jen tabule. Ta má však 
paměťové zařízení, které je schopno zpracovávat statistiku. Po jejím vyhodnocení lze uvažovat o případných 
dalších krocích. 
Ing. Chocholáč 
se ptá na cenu této tabule. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že asi 60 tis. Kč.  
Ing. Chocholáč 
popisuje jiný druh tabule se zobrazením značky projížděného auta. Domnívá se, že je lepší řidiče vychovávat 
než trestat. A touto cedulí se vychovává. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda páteční sběr šrotu, o kterém měli lístečky ve schránce, organizují hasiči.  
P. Helma 
se domnívá, že ne. Městská policie situaci v pátek prověří.   
 
K bodu 
23/16 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 2.10.2013 
 


