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Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 5. září 2012 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 13 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: PhDr. Jitka Sýkorová, MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:09 
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: 
 
14/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Janebu a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
14/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 14 
 
14/1 Zahájení 
14/2 Rozprava občanů 
14/3 Zpráva o plnění usnesení 
14/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
14/5 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2012 
14/6 Odkoupení pozemku p. č. dle PK 430/39 v k. ú. Židlochovice od Josefa Homoláče, Praha       
14/7 Přijetí daru – pozemku a komunikace  ul. Janáčkova 
14/8 Prodej pozemků pod bývalou sídlištní kotelnou 
14/9 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu r. 2012 
14/10 Kontrolní výbor 
14/11 Rozprava občanů 
14/12 Rozprava zastupitelů 
14/13 Závěr 
 
Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 13a. zasedání ZM byl řádně ověřen PhDr. Jitkou Sýkorovou a MVDr. 
Pavlem Forejtkem, 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. 
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K bodu 
14/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
14/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/3 
 
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 5.9.2012. 
 
K bodu 
14/4 Informace z jednání RM Židlochovic 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/4 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s přijatým rozhodnutím rady č. 42/3.2 - Odvolání města Židlochovice proti rozhodnutí o 
umístění stavby, kdy rada  

„uložila starostovi města, jménem rady města, předložit odvolání, jehož závazné znění je součástí 
této důvodové zprávy, k JMK a to podáním ke zdejšímu správnímu orgánu, nejpozději do 25. 8. 
2012, proti rozhodnutí (Č. J. OÚPSÚ/13252/2011- LJ) Odboru územního plánování a stavebního 
úřadu Židlochovice, o umístění stavby Administrativně výrobní objekt.“ 

Toto odvolání bylo nadefinováno radními za TOP 09 a bylo, dle jeho názoru, v manifestačním duchu. Po 
prozkoumání tohoto odvolání zde objevil dvě nepravdy. Říkalo se zde, že se stavební úřad vůbec nezabýval 
námitkami města a dále, že byl 3x vysloven nesouhlas s touto stavbou, a to na jednání rady a zastupitelstva.  
Takovýto výstup obsahující nepravdy považuje za nepřijatelný. Odvoláním se následně zabýval spolu 
s předsedkyní technické komise p. Wendscheovou. Byla nalezena určitá shoda s územním plánem města 
Brna, který má navíc dodatek k jeho textové části. V dodatku zjistili, že podle územního plánu města Brna by 
tento typ výroby nemohl být v Židlochovicích schválen. Tato skutečnost byla tedy nově do odvolání 
naformulována.  
 
MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:09, přítomno je 14 členů ZM. 
 
Dále se domnívá se, že město Židlochovice má ve svých  komisích a výborech dostatek odborníků, na jejichž 
názory by mohlo město přihlížet, a se kterými by mělo své výstupy konzultovat.  
Ing. Vitula 
Na radě došlo k silovému hlasování o tom, zda vůbec odvolání podat. Starosta byl proti tomu, aby rada o 
tomto bodu hlasovala. Oni trvali na tom, že pokud takovouto stavbu v Židlochovicích nechceme, má se učinit 
vše pro to, aby se stavbě zabránilo. A takováto shoda na zastupitelstvu byla. Je rád, že se našel lepší text a 
odvolání bylo podáno. Doufá, že povede k výsledku, který sledujeme, tzn., že Krajský úřad jako odvolací 
úřad stavební povolení zruší.  
P. Helma 
Na radě města navrhl protinávrh usnesení, a to, o tomto usnesení vůbec nehlasovat. Toto navržené usnesení 
nespadá do kompetence rady, ale pod OIMH. Z tohoto důvodu podal takovýto protinávrh usnesení. Dále 
konstatuje, že cílem města je tuto stavbu nepodpořit, zároveň však město nemůže vydávat výstupy, ve 
kterém jsou nepravdy. 
Ing. Vitula 
Pokud je situace taková, že OIMH nemůže odvolání napsat z důvodu, že jeho kompetentní úředník je na 
dovolené, je třeba to řešit jinak. Pokud se dopustili omylu jsou rádi, že se to vyřešilo. 
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P. Šotnar 
Stavební úřad nenašel důvody k vyhovění námitkám. Odvoláním říkáme, že tito lidé nejsou ti správní na 
svých místech a pracují špatně. Úředníkům bychom měli věřit.  
Ing. Vitula 
Stavební úřad koná tak jak má, je to státní správa. Město, samospráva, je v tomto případě účastník řízení, 
který se může, jako kdokoliv jiný, odvolat. Úředníci nejsou špatní a svoji práci nedělají špatně, odvoláním jen 
poukážeme na další skutečnosti. 
Ing. Maša 
Se dotazuje, co bylo obsahem dopisu od Ing. Outulného. 
P. Helma 
Pan Outulný poukazuje na skutečnost, že se dozvěděl o záporném stanovisku pracovnice státní památkové 
péče paní Hanzlíkové, která se odvolává na ochranné pásmo zámku z roku 1965. V tomto ochranném pásmu 
je mimo jiné i areál ZŠ, Avionu a Osevy. V tomto pásmu je zakázána nová výstavba. Ing. Outulný si tuto 
informaci vyložil tak, že nemůže pokračovat ani s druhou etapou (u orlovny). Byla mu zaslána odpověď 
města, kde je řečeno, že etapy spolu nesouvisí, a že tyto dvě smlouvy nemá směšovat. Stavební povolení na 
2. etapu je platné a může stavět. 3. etapa pak musí vyhovovat  požadavkům památkářům nebo může být 
dohodnuto odstoupení od smlouvy. Pan Outulný se domnívá, že v takovémto případě má od města nárok na 
úhradu již vložených prostředků (cca 3 mil. Kč) a bude se snažit tyto peníze soudně získat zpět. 
Ing. Janeba 
Předpokládám, že smlouva je napsána tak kvalitně, že to nehrozí. 
P. Helma 
Ano, i původní smlouva byla napsána tak, že nezískal pozemky za 1,- Kč za nesplnění podmínek smlouvy, i 
když se domníval opak.   
Ing. Vitula 
Jeho dopis vnímám jako součást nátlaku, aby rada zasáhla u památkářů a stavbu podpořila. Dále zmiňuje 
celou řadu podivných aktivit na NPÚ v Brně kolem této stavby.   
P. Helma 
Jediná možnost v čem by město nemuselo uspět je to, že NPÚ nevydal 3x jednoznačné zamítavé stanovisko. 
Jednou bylo vyhýbavé, jednou jasně kladné a jednou takové, že se nebude k dané věci vyjadřovat. NPÚ 
stavbu tedy nezamítl, zamítnutí bylo až na našem úřadu.  
 
K bodu 
14/5 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/5 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
Všechny změny rozpočtu byly projednány na FV, který je doporučuje ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
14/5.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu  r. 2012. 
 
 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
14/6 Odkoupení pozemku p. č. dle PK 430/39 v k. ú. Židlochovice od Josefa Homoláče, 

Praha       
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/6 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
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Ing. Kratochvíl 
se dotazuje na jinou možnost vyústění cyklostezky. 
P. Helma 
V jiné variantě bychom museli řešit daleko více pozemků k odkupu. Takto je 90% pozemků ve vlastnictví 
města a vede po cestě schválené pasportem komunikací. Toto je dle projektanta nejvýhodnější varianta pro 
město. 
 
Návrh usnesení: 
 
14/6.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit od xxxxxxxxxxxxxxxx,  trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx, pozemek dle PK p. č. 430/39, 
zapsaný v KN na LV č. 839 pro obec a k. ú. Židlochovice, za cenu 68.000,- Kč, splatnou do 20 
dnů ode dne zápisu vlastnického práva na město Židlochovice. 
Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2012 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
14/7 Přijetí daru –pozemku a komunikace  ul. Janáčkova 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
14/7.1 ZM rozhodlo: 
přijmout do majetku města jako dar nově vybudovanou  komunikaci včetně odvodnění na 
pozemku p. č. 711/167  a na p. č. 2835/2 v k.ú. Židlochovice  a pozemek p. č. 711/167 o 
výměře 646 m2 v k. ú. Židlochovice (pozemek pod komunikací v prodloužení ulice Janáčkova dle 
GP 1419-5/2011 ze dne 24.01.2011, vyhotoveným Ing. Čestmírem Ryšavým) od xxxxxxxxxxxx, 
trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxx. 
Platnost tohoto rozhodnutí je do 31.12.2012 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
14/8 Prodej pozemků pod bývalou sídlištní kotelnou 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/8 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
14/8.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemky pod bývalou sídlištní kotelnou: 
- p. č. KN 2804/1 v k. ú. Židlochovice  o výměře 337 m2 panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 

101.100,- Kč 
- p. č. KN 2804/2 v k. ú. Židlochovice o výměře 197 m2 panu xxxxxxxxxxxza kupní cenu 

59.100,- Kč  
-  p. č. KN 2804/3 v k. ú. Židlochovice o výměře 170 m2 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu 

51.000,- Kč. 
Platnost tohoto rozhodnutí je do 31.12.2012 
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Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
14/9 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu r. 2012 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 14/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
14/9.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 9  rozpočtu  r. 2012 a schvaluje závazný ukazatel – příspěvek Farnímu 
úřadu 50 tis. Kč na opravu věže kostela. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
13/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 14/10 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
informuje o činnosti KV. V současné době provádí veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací. Byli v MŠ 
na sídlišti s Ing. Kafkovou a auditorkou paní Zábojovou. Ještě nejsou hotovi. Dále se zabývali novou složkou 
- Městský kulturním střediskem, chtějí projít  pracovní náplně pracovníků a o výsledcích všech kontrol podají 
zprávu. 
Ing. Vitula 
se dotazuje, jakou metodikou postupují u kontroly úvazků. 
P. Šotnar 
Zatím  žádnou, náplně ještě neobdrželi a staré neodpovídají současným požadavkům. 
P. Helma 
děkuji za podání zprávy. 
 
K bodu 
14/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 15 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
děkuje za opravu památníků světových válek a upozorňuje na nutnost doplnění prostoru mezi obrubníkem u 
památníku na hřbitově.  
Ing. Koutná 
Ing. Dratva navrhne řešení. 
Bc. Brázdová 
prosí o zametení opadané jeřabiny u Paviru, jedna paní tam uklouzla. 
P. Strašáková 
Včera jsem to zametla, ale dnes je to napadané zase. 
P. Helma 
Pošleme tam pracovníky čety, kteří pod stromem uklidí.  
Ing. Janeba 
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se dotazuje na haldy sutě z 2. etapy výstavby p. Outulného.  
P. Helma 
Smlouvy jsou platné a požadujeme jejich dodržení. Pokud p. Outulný v termínu nedostaví, ztrácí nárok na 
pozemky. Zmiňované hromady spadají do záměru, v této části má být parkoviště. 
P. Strašáková 
navrhuje, ať to naveze na cestu u zahrádek Pastvisek. 
Ing. Koutná 
To nelze, je to cihla. 
MUDr. Wendsche 
upozorňuje na kontejnery na separovaný odpad pod kostelem, kde jsou ty na papír zaplněny kartony 
z obchodů. Měly by přece sloužit občanů a ne firmám. 
P. Helma 
Ano, obchodník si to mnohdy ulehčuje. Kontejnery jsou v současné doby vyváženy 1x za 14 dní, v nejbližší 
době bude změna na 1x týdně. Toto zvýšení svozu bude jen asi o cca 3 tis./ročně dražší. Oslovíme okolní 
prodejny, aby tam papír nedávaly.  
Mgr. Francán 
navrhuje rozšíření míst na kontejnery. Po Židlochovicích je kontejnerů na separovaný odpad dost, jsou 
kumulované na jednom místě. Lepší by bylo je rozprostřít. 
Ing. Králová 
Rada řešila asi před rokem kam přesunout kontejnery na Brněnské ulici. Najít ale vhodné místo není vůbec 
lehké. Občané je blízko svých domů nechtějí.  
MUDr. Wendsche 
se domnívá, že firmy by tedy měly městu platit za svoz odpadu vyšší částku. 
Mgr. Cvrk 
vysvětluje systém. Podnikatelé mají své smlouvy přímo s odvozcem odpadu. Kontroly provádí Úřad životního 
prostředí i Živnostenský úřad. 
 
K bodu 
14/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
14/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:58 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Ivo Janeba  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 12.09.2012 
 


