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Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 6. listopadu 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: Růžena Strašáková, Doc. Mgr. Petr Francán, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Petr Chocholáč, Ing. Jan 
Vitula se dostavil v 18:37 hod. 
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: 
 
24/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Ing. Petra Mašu. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 24 
 
24/1 Zahájení 
24/2 Rozprava občanů 
24/3 Zpráva o plnění usnesení 
24/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
24/5 Směna pozemku v nároží Nádražní a Sportovní 
24/6 Prodej části parcely p. č. KN 1633 a směna p. č. KN 21 v k. ú. Židlochovice – u ulice Nad Farou 
24/7 Koupě pozemku p. č. KN 2833/2 v k. ú. Židlochovice 
24/8 Prodej pozemku p. č. 1324/1 v ulici Palackého 
24/9 Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru SFRB III 
24/10 Obnovení kontokorentního úvěru ČSOB 
24/11 Obnovení kontokorentního úvěru ČS, a.s. 
24/12 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu r. 2013 
24/13 Rozpočet roku 2014 a rozpočtový výhled 
24/14 Odkoupení pozemku 713/1 – dvůr na ul. Tyršova 
24/15 Kontrolní výbor 
24/16 Rozprava občanů 
24/17 Rozprava zastupitelů 
24/18 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
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 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 23. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem 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 
24/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
24/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/3 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. 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 6.11.2013. 
 
K bodu 
24/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s podáním výpovědi nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem koupaliště Oáza 
z důvodu neplacení nájemného. P. Sikorskiy sice odmítl výpověď převzít, ale u předání byli přítomni dva 
pracovníci odboru investic a místního hospodářství, lze ji tedy považovat za předanou. Výpověď bude rovněž 
zaslána do datové schránky. Připravuje se nový záměr na pronájem areálu, který je konzultován s obcí 
Vojkovice. Postoj Vojkovic je shodný s Židlochovicemi, a to zachovat provozování koupaliště. Výběrová 
komise na provozovatele areálu pak bude složena ze zástupců obou obcí.  
Dále seznamuje přítomné s pořízením nového zametacího vozu města, který byl financován z dotace 
Státního fondu životního prostředí. Zatím je ve fázi testování, plánuje se např. čištění chodníků a krajnic.   
Další novinkou je zbudování osvětlení přechodů na křižovatce, je to další krok k větší bezpečnosti chodců.  
Na závěr se vyjadřuje k pořízení měřičů rychlostí, a to informačním panelem na ulici Nádražní a radary na 
Žerotínově nábřeží a u ZŠ na Tyršově ulici. Měření probíhá asi 14 dní. První počty měřených překročení 
rychlosti byly velice vysoké, teď dochází postupně k poklesu. Účel tedy radary plní.   
 
K bodu 
24/5 Směna pozemku v nároží Nádražní a Sportovní 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/5.1 ZM rozhodlo: 
schválit směnu pozemků části p. č. 545/1 o výměře cca 35 m2 ve vlastnictví města Židlochovice 
za část p. č. 548/13 o výměře 35 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Židlochovice za 
účelem získání pozemku pro chodník a technické sítě v ulici Nádražní do vlastnictví města.    
Geometrickým plánem na náklady stavitele bude výměra upřesněna. 
 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 24 3

Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/6 Prodej části parcely p. č. KN 1633 a směna p. č. KN 21 v k. ú. Židlochovice – u ulice 

Nad Farou 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/6.1 ZM schvaluje: 
prodej části parcely p. č. KN 1633 o výměře cca 380 m2 v k. ú. Židlochovice manželům 
xxxxxxxxxxx za 70,- Kč/m2 s podmínkou vypracování oddělovacího geometrického plánu na 
náklady žadatelů. 
 
24/6.2 ZM schvaluje: 
směnu části parcely p. č. KN 21 o výměře cca 80-90 m2 v k. ú. Židlochovice ve vlastnictví města 
Židlochovice za část parcely p. č. KN 1634 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxx, o výměře cca 
80-90 m2 v k. ú. Židlochovice, v poměru 1:1 s podmínkou vypracování geometrického plánu na 
náklady žadatele. 
 
Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
24/7 Koupě pozemku p. č. KN 2833/2 v k. ú. Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/7.1 ZM rozhodlo: 
koupit pozemek p. č. KN 2833/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Židlochovice, za kupní cenu 1000,- Kč. 
Jedná se o pozemek pod cyklostezkou u lávky u Havlíčkovy ulice ve vlastnictví Povodí Moravy 
s.p.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/8 Prodej pozemku p. č. 1324/1 v ulici Palackého 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/8.1 ZM rozhodlo: 
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zrušit usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Židlochovice konaného dne 7. srpna 2013 č. 
22/9.1   o prodeji části pozemku  p. č. KN 1324/1 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
24/8.2 ZM rozhodlo: 
p. č. 1324/1 v k. ú. Židlochovice neprodávat.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/9 Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru SFRB III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/9.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 241/396-10 uzavřené se Státním fondem rozvoje 
bydlení dne 12.10.2010, kterým se mění Článek VIII. Zajištění úvěru a Článek XII. Společná a 
závěrečná ustanovení, odst. 5). 
 
24/9.2 ZM souhlasí: 
se zřízením zástavního práva ve prospěch Státního fondu rozvoje bydlení formou  Dodatku č. 1 
k Zástavní smlouvě k pohledávce reg. č. 241/396-10/2 - Quality Idea s.r.o., IČ 01413988 a 
schvaluje tento zajišťovací dokument. 
 
24/9.3 ZM pověřuje: 
starostu města Židlochovice k podpisu smluvních a zajišťovacích dokumentů. 
 
Hlasování o návrzích usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení byla schválena. 
 
K bodu 
24/10 Obnovení kontokorentního úvěru ČSOB 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/10.1 ZM rozhodlo: 
obnovit kontokorentní úvěr od ČSOB a.s. ve výši 1,668 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 7-denní Pribor + 1,7% p.a. , splatnost úroků měsíční, bez zajištění, na dobu 
neurčitou. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/11 Obnovení kontokorentního úvěru  ČS, a.s. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/11.1 ZM rozhodlo: 
obnovit kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši 3 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 1% p. a., splatnost úroků měsíční, se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18.37 se dostavil Ing. Jan Vitula, přítomno je 11 členů ZM. 
 
K bodu 
24/12 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu  r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/12 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24/12.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 15 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/13 Rozpočet roku 2014 a rozpočtový výhled 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/13 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
MVDr. Forejtek 
se dotazuje, ve které položce rozpočtu je řešení křižovatky u mostu, např. inteligentními semafory.  
P. Helma 
odpovídá, že náklady na zbudování semaforů jsou ve výši cca 5 mil. Kč, do rozpočtu roku 2014 se bohužel 
nevejde.  
MVDr. Forejtek 
namítá, že problém křižovatky se neustále odkládá, a že řešení je v nedohlednu. Finanční situace města 
nebude nikdy jiná, peníze schází pořád. Co říci občanům, kteří na tento problém neustále pokazují?  
P. Helma 
vysvětluje, že v rozpočtu peníze na investice vyčleněny jsou. Je to však otázka priorit. Je větší prioritou lepší 
průjezdnost křižovatky nebo oprava povrchu ulice Husovy nebo zbudování chodníku na ul. Nádražní?   
MVDr. Forejtek 
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navrhuje zpracovat alespoň harmonogram postupu. Občany nezajímá, že město nemá peníze. Budujeme 
lesoparky a mokřady, ale bezpečnost křižovatky neřešíme. Navrhuje zajištění financí z jiných dotačních 
zdrojů. 
P. Helma 
se domnívá, že kritika je spíše od řidičů na její špatnou průjezdnost než od chodců na její bezpečnost. S tím, 
že je v některých hodinách neprůjezdná, souhlasí. Dále konstatuje, že město v této věci úplně nečinné není. 
Byla zpracována studie, která celou situaci zhodnotila. Město stála asi 100 tis. Kč. Konstatovala, že kruhový 
objezd je zde těžko realizovatelný z prostorových důvodů a z důvodu umístění přechodů pro chodce. Nejlepší 
řešení je dle studie zbudování inteligentních semaforů, které zpomalí hlavní tah a tím lépe zprůjezdní 
problémové směry. Vlastníkem komunikace je kraj, jiný zdroj peněz pro toto řešení není. 
Ing. Vitula 
doplňuje, že město se může v této věci zkusit znovu obrátit na Správu a údržbu silnic JmK. Dle předchozích 
jednání s jejím ředitelem ale konstatuje, že SUS tuto křižovatku vnímá spíše jako nekomfortní než 
nebezpečnou.   
P. Puklová 
navrhuje argumentovat zvýšením průjezdu kamionů, které zde narostlo.  
P. Helma 
popisuje kroky, které město, společně s dalšími městy a obcemi na trase, podniká pro zákaz tranzitní 
dopravy po této silnici. V současnosti se zpracovává projekt dopravního značení, který by měl určit osazení 
zákazových značek pro kamiony.  
Mgr. Kejřová 
doplňuje, že Policie ČR se k této aktivitě staví negativně. Argumentuje tím, že každé „dvojkové“ silnice je dle 
zákona oprávněn užívat každý, a to bezplatně. Pokud se tuto aktivitu podaří dovézt do konce, a zákaz bude 
pro tranzitní dopravu platit, bude právě na Policii ČR kontrola těchto kamionů. Dále konstatuje, že jsme 
vůbec první, kteří se v takovéto míře do této aktivity pustili.  
 
Návrh usnesení: 
 
24/13.1 ZM schvaluje: 
Rozpočet pro r. 2014 v rozsahu paragrafového znění (závazné ukazatele) a schvaluje 
rozpočtový výhled pro roky 2014-2020. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
24/13.2 ZM schvaluje: 
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  800 tis. Kč.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
24/13.3 ZM pověřuje: 
RM schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů dotačních akcí. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/14 Odkoupení pozemku 713/1 – dvůr na ul. Tyršova 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24/14 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 
24/14.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 713/1 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Židlochovice (dle návrhu 
geometrického plánu č. 1621-182/2013 se jedná o celou p. č. 713/1 o výměře 531 m2) 
Společenství vlastníků jednotek domu Tyršova 589-591 se sídlem Židlochovice, Tyršova 589-
591, okres Brno – venkov, PSČ 667 01, IČO: 70957665, za kupní cenu 20,- Kč/m2. Kupní 
smlouva bude uzavřena po realizaci zpevněného vjezdu k domu č. p. 589-591  a zpevněných 
parkovacích míst ve dvoře, a to na náklady kupujícího. 
Toto usnesení je účinné do 31.12.2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24/15 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 24/15 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu vyřizování petic a stížností, všechny byly řešeny dle schválených pravidel. 
Dále provedl KV veřejnosprávní kontrolu Mateřské školy Židlochovice. Opatření navržena nebyla. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy KV ZM Židlochovice.  
 
K bodu 
24/16 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 13 diskusních příspěvků 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje na dříve zveřejněnou kvalitu vody bývalého a nynějšího vodovodu. Stávající kvalita je špatná, je 
rozbor zveřejněný ve zpravodaji aktuální?  
Ing. Koutná 
odpovídá, že rozbor zveřejněný na jaře aktuální byl. Dále konstatuje, že nečistoty ve vodě mohou být 
způsobeny nedostatečnou údržbou kalníku. Obrací se s dotazem na ředitelku ZŠ, zda problémy s vodou na 
škole přetrvávají. 
Ing. Králová 
odpovídá, že škola měla s kvalitou vody velké problémy, ale je to lepší.  
Ing. Koutná 
konstatuje, že různá kvalita je úsek od úseku. Vypadá, že problém je na hlavních větvích.  
MUDr. Wendsche 
se dotazuje na řešení. 
P. Helma 
odpovídá, že čištění kalníků bude město urgovat u vodárenské společnosti.  
Ing. Koutná 
doplňuje, že problémy nastávají i při havárii vody na trase.  
P. Šotnar 
konstatuje, že si hodně občanů stěžovalo na kvalitu cesty ke hřbitovu, příští rok by ale měla být opravena. 
Dále se domnívá, že zasypání děr pískem bylo špatné řešení, zejména při deštivém počasí. 
P. Helma 
doplňuje, že opravu Komenského ulice naplánuje město na jarní měsíce.  
MUDr. Wendsche 
prosí o zásobníky s pískem na Malinovského ulici na zimní období.  
P. Puklová 
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navrhuje pozvednutí úrovně hrobu padlých, např. mísy s květinami.  
P. Helma 
odpovídá, že pomníky byly loni z dotace opraveny, návrh na výzdobu vítá. 
P. Šotnar 
zve přítomné občany a zastupitele v neděli v 16 hod, do kostela na svěcení mladých svatomartinských vín.  
 
K bodu 
24/17 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
24/18 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19.15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 15.11.2013 
 


