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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 7. srpna 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 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Bc. Lenka Brázdová, Ing. Jan Vitula, Ing. Petr Chocholáč, MUDr. Peter Wendsche se dostavil 
v 18:30 
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 Eva Válková. 
 
B/ Volba ověřovatelů zápisu 
  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
22/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu PhDr. Jitku Sýkorovou a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
22/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 22 
 
22/1 Zahájení 
22/2 Rozprava občanů 
22/3 Zpráva o plnění usnesení 
22/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
22/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
22/6 Úvěr ve výši 5 mil. Kč na dofinancování investic roku 2013 
22/7 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu r. 2013 
22/8 Dar pozemku p. č. 355/3  a chodníku v k. ú. Židlochovice od firmy Prores 
22/9 Prodej části parcely p. č. KN 1324/1 v k.ú. Židlochovice 
22/10 Kontrolní výbor 
22/11 Rozprava občanů 
22/12 Rozprava zastupitelů 
22/13 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 21. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem a Ing. 
Petrem Mašou, 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 
22/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
22/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/3 
 
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 7. 8. 2013. 
 
K bodu 
22/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
Popis: příloha č. 22/4 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Vlastimil Helma 
předložil ZM přípis Národního památkového ústavu: „Židlochovice – ochranné pásmo kulturní nemovité 
památky, zámku v Židlochovicích, návrh změny. 
Informoval o obsahu předloženého materiálu a navrhovaných změnách, které také ukázal na přiložené   
mapce. RM tento materiál prostudovala a se změnami nesouhlasí. S Národním památkovým ústavem bude 
dále jednat. 
Ing. Ivo Janeba  
sděluje, že v minulosti nesouhlasil s nákupem pozemku od pana Moudrého a nyní to podle předloženého  
materiálu vypadá, že na pozemku město nepostaví vůbec nic. 
Vlastimil Helma 
upozorňuje na přiloženou mapku a sděluje, že památkáři jsou ochotni vymezený výběžek zkrátit a diskutovat  
o případné výstavbě. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu „Židlochovice – ochranné pásmo kulturní nemovité památky, zámku v Židlochovicích,  
návrh změny“  
 
K bodu 
22/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
22/5.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
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 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
22/6 Přijetí úvěru ve výši 5 mil. Kč na dofinancování investic roku 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/6 
 
Diskuse: 1 diskusních příspěvků 
 
Ing. Ivo Janeba  
konstatuje, že zastupitelé mají k dispozici zápis s doporučením FV ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
22/6.1 ZM rozhodlo: 
přijmout úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 5 mil. Kč  na dofinancování investic města 
Židlochovice roku 2013, s fixní  úrokovou sazbou  2,03 % ročně, se splatností 5 let. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
22/6.2 ZM pověřuje: 
starostu města k podpisu úvěrové smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
22/7 Rozpočtové opatření č. 10  rozpočtu  r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/7 
 
Diskuse: 1 diskusních příspěvků 
 
Ing. Ivo Janeba  
FV doporučuje rozpočtové opatření ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
22/7.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
22/8 Dar pozemku p.č. 355/3 a  chodníku v k.ú. Židlochovice od firmy Prores 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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22/8.1 ZM rozhodlo: 
přijmout dar pozemek p. č. KN 355/3 KN o výměře 42 m2 v k. ú. Židlochovice zapsaný na LV č. 
1470 a chodník na tomto pozemku od firmy PRORES spol. s.r.o., Křepice 329, 691 65 Křepice, 
IČ: 479 11 603. Jedná se o přeložený chodník před novým bytovým domem Komenského 901. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
22/9 Prodej části parcely p. č. KN 1324/1 v k.ú. Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 22/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
22/9.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku  p.č. KN 1324/1 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Židlochovice zapsaný na LV č. 
1 panu xxxxxxxxxx za 100 Kč/m2. Podmínkou převodu pozemku je vybudování nového 
zpevněného příjezdu pro okolní pozemky, s vyřešeným odvodněním a zamezením splavování 
navezené zeminy na okolní pozemky. 
Přesná výměra pozemku bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem. 
Jedná se o odtěženou část svahu na konci ulice Palackého. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
22/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 22/10 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu poskytování Veřejné finanční podpory městem Židlochovice v roce 2012. 
Všechny organizace, které obdržely Veřejnou finanční podporu, provedly v termínu vyúčtování, včetně 
závěrečných zpráv. Kontrolní skupina neshledala závad při přidělování a využití VFP. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu Kontrolního výboru ZM. 
 
V 18:30 hod. se dostavil MUDr. Peter Wendsche. 
 
Plán práce Kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2013 
 
ZM schvaluje: 
plán práce KV na II. pololetí 2013 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
22/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse:16 diskusních příspěvků 
 
Ing. Petr Maša 
upozorňuje na velké množství holubího trusu podél budovy polikliniky. Je to nepříjemné pro občany města i 
jeho návštěvníky. V bezprostřední blízkosti se nachází také bankomat, který navštěvuje velké množství lidí. 
Ing. Zdeňka Koutná 
majitelé polikliniky byli vyzváni, aby sjednali nápravu. Byly zaslepeny otvory ve střeše. Holubi se ovšem 
začali shromažďovat před těmito otvory a na římse. 
Vlastimil Helma 
na opravené střeše kostela bude nainstalována síť, která by měla zabránit hnízdění holubů.  Město bude 
sledovat, jak je instalace sítí úspěšná a může navrhnout majitelům budovy využít podobnou zábranu i na 
budově polikliniky.  V této chvíli může město jedině zintenzivnit úklid v této lokalitě.  
Jan Šotnar 
děkuje za opravu krytu na ulici Masarykova. 
Jan Šotnar 
někteří občané jsou nespokojeni s kvalitou pitné vody. Voda je chuťově jiná, než bývala a někdy bývá i 
zbarvená. 
Vlastimil Helma 
kvalita vody je naopak lepší než bývala. Pokud v některých lokalitách města není v pořádku, obrátí se na VAS 
a bude chtít vysvětlení. 
MVDr. Pavel Forejtek 
voda se mu zdá naopak chutnější, konečně se dá pít samotná voda z kohoutku. Osobně má jiný postřeh, 
voda v lokalitě, kde bydlí je plná minerálů a vápence. Musí neustále čistit spotřebiče a bazén. 
Ing. Jana Králová 
informuje, že i na základní škole bývá voda zbarvená. 
MUDr. Pater Wendsche 
nechal si udělat rozbor vody na  Komenského ulici. Výsledky byly bezvadné a bez sebemenších připomínek.   
Růžena Strašáková 
již na jaře upozorňovala na díry, které se nachází na chodnících na sídlišti Družba. Nic se do této chvíle 
nestalo a díry jsou tam stále (někde ještě větší). 
Vlastimil Helma 
byla provedena pochůzka a žádné nedostatky nebyly nalezeny. 
Ing. Koutná 
reaguje na jedno místo, které již bylo dvakrát opravováno a opět došlo k propadnutí. Tento případ je řešen 
s VAS. 
Doc. Petr Francán 
někteří občané si stěžují na špatný stav polních cest a také na situaci na Strejcově Sboře, kde došlo 
k vyznačení hrobky. Občany nikdo neinformoval a nedokáží pochopit, proč město odstranilo vyhovující 
asfaltový povrch silnice a nahradilo tzv. kočičími hlavami, které vystupují nad povrch zbývající části vozovky.  
Místo není nijak označeno. 
Vlastimil Helma 
co se týká polních cest, město v letošním roce investovalo do oprav více prostředků než v letech minulých.  
Po zimě byl stav některých úseků velice špatný.  
Úprava povrchu na Strejcově Sboře byla diskutována s odborníky, město vybralo variantu, která rozpočet 
města zatíží co nejméně. Slavností otevření proběhne 7. 9. 2013 a tento den bude instalována také 
informační tabule. Domníval se, že je to dostatečné. V zářijovém zpravodaji budou občané podrobněji 
informováni. Pokud se vozovka na některém místě propadla, je to na reklamaci u dodavatele. 
Ing. Zdeňka Koutná 
propadení vozovky již bylo reklamováno. 
PhDr. Jitka Sýkorová 
tlumočí pozvání a předává pozvánky na slavnost do Grosskrutu (partnerského města v Rakousku). Pokud 
bude mít někdo zájem se akce zúčastnit, ať se nahlásí.  
 
K bodu 
22/12 Rozprava zastupitelů 
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Diskuse: 2 diskusních příspěvků 
 
Ing. Ivo Janeba 
mrzí ho, že nebyl zastupitelům představen nový tajemník. 
Vlastimil Helma 
na minulém zasedání zastupitelstva byla nová tajemnice představena.  
 
K bodu 
22/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:55 hod. 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
V Židlochovicích dne 16. 8. 2013 
 


