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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 5. února 2014 v 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Ing. Josef Kratochvíl, Doc. Petr Francán, PhDr. Jitka Sýkorová,  
MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:37 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:00 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: 
 
26/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Bc. Lenku Brázdovou. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
26/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 26 
 
26/1 Zahájení 
26/2 Rozprava občanů 
26/3 Zpráva o plnění usnesení 
26/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
26/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
26/6 Půjčka Mysliveckému sdružení Židlochovice 
26/7 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2014 o regulaci provozní doby hostinských 

provozoven ve městě Židlochovice 
26/8 Dodatek č. 1/2014 ke Zřizovací listině organizační složky-Pečovatelská služba Židlochovice 
26/9 Přijmutí daru pozemku  p. č. KN 5011 v k. ú. Židlochovice na Líchách 
26/10 Kontrolní výbor 
26/11 Rozprava občanů 
26/12 Rozprava zastupitelů 
26/13 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 25. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem 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 
26/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
P. Fenz 
se dotazuje k informacím ze svazku Vodovody a kanalizace. Konstatuje, že se každoročně zvyšuje poplatek 
za vodu a zajímá ho zisk svazku z kubíku vody, z čeho se jednotlivé položky za vodu skládají. 
P. Helma 
odpovídá, že zisk svazek nemá, neboť investoval. Zvýšení ceny je způsobeno tím, že došlo k přepojení na 
Vírský oblastní vodovod, kde je voda dražší. Pokud by k přepojení nedošlo, cena by se stejně zvýšila, protože 
by bylo nutné investovat do nádrží na Výhoně.   
P. Fenz 
se domnívá, že tuto činnost nemůže dlouhodobě nikdo provozovat s dluhem. Zajímá ho skladba nákladů, 
kterou se mu nikdy od Vodárenské a.s. nepodařilo zjistit.   
P. Helma 
upřesňuje, že hovořil o hospodaření dobrovolného svazku obcí. Vodárenská a.s. je však provozovatelem, jejíž 
zisky svazek neovlivní. Provozovatelem se stala po výběrovém koncesním řízení, které vyhrála.  
P. Fenz 
se dále dotazuje na úsporu, která měla nastat tím, že vírská voda bude pod značným tlakem. Měla být 
odstavena čerpací stanice a voda přepojena výtlačným potrubím do vodojemu přímo. Tím mělo dojít ke 
značné úspoře za elektřinu. 
P. Helma 
odpovídá, že čerpadla nejsou v provozu,  voda je dohnána k provozovně Vodárenské a nečerpá se.  
Ing. Vitula 
vysvětluje náklady původní a vírské vody. Náklady na přečerpání byly v haléřích, takže i po odstavení 
čerpadel vzniká zvýšení ceny.  
 
K bodu 
26/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/3 
 
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 5.2.2014. 
 
K bodu 
26/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné se situací ohledně interny a diabetologie v Židlochovicích. MUDr. Patrik Zatloukal by měl 
zahájit ordinaci 3.3.2014. 
P. Šotnar 
reaguje, že občané budou velice vděčni a děkuje za aktivitu města v této věci. 
Bc. Brázdová 
potvrzuje, že ordinaci již pan doktor maluje a připravuje se, je to tedy 100% jisté. 
Ing. Janeba 
se dotazuje na věk pana doktora. 
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P.  Helma 
odpovídá, že je mu kolem 40 let a reference na něj jsou velice dobré. V současnosti pracuje v nemocnici 
Milosrdných bratří v Brně. 
 
K bodu 
26/5 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení II 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
26/5.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadateli dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
26/6 Půjčka Mysliveckému sdružení Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/6 
 
Diskuse: 13 diskusních příspěvků 
 
PaedDr. Březina 
popisuje situaci Mysliveckého sdružení. Myslivecké sdružení užívá asi od roku 1974 bývalou drůbežárnu nad 
ulicí Legionářskou v Židlochovicích, kterou mělo pronajatou od zemědělského družstva. V restitucích byly 
pozemky vráceny původními majiteli s tím, že sdružení mělo odkoupené dvě budovy na pozemku. 
S majitelkou pozemků se dohodli na nájmu 5 tis. Kč/ročně. Ta však začala po několika letech nájem zvyšovat 
až na 30 tis. Kč/rok. Na nájmu se nedohodli a majitelka vypověděla sdružení smlouvu. Přestali tedy, na 
základě této výpovědi, nájem platit, i když budovy ležely na jejích pozemcích. Po nějaké době přišel 
Mysliveckému sdružení výměr na nájem ve výši asi 378 tis. Kč, což byl nájem za 2 roky a soudní poplatky. 
Podali k soudu odpor a začalo soudní řízení 1. stupně, kdy došlo k předložení různých odhadů na přiměřený 
nájem. Soud situaci uzavřel s tím, že nájem má činit 7.120,- Kč ročně, který má sdružení zaplatit za 2 roky 
zpětně, což okamžitě učinili, dále rozhodl o úhradě 2.990,- soudních poplatků. Žalující strana měla uhradit 
sdružení 49 tis. nákladů řízení. Žalující strana se proti výši poplatků odvolala. Krajský soud rozhodl tak, že 
zrušil rozhodnutí soudu 1. stupně v bodech týkajících se soudních poplatků, sdružení osvobodil od poplatku 
2.990,- Kč, ale nařídil sdružení úhradu žalující straně, tj. asi 147 tis. Kč. Pro Myslivecké sdružení, které má 
v současné době 16 členů, je tato částka likvidační. Rozsudek Krajského soudu je pravomocný, částka se 
musela deponovat, složili se na ni členové sdružení. Další činnost sdružení je v tomto roce zcela ohrožena. 
Z tohoto důvodu žádají město o pomoc a podávají dovolání. Vysvětluje možné varianty rozhodnutí soudu. 
P. Helma 
konstatuje, že město Židlochovice podporuje činnost dobrovolných organizací ve městě a z tohoto důvodu 
doporučuje rada zastupitelstvu bezúročnou půjčku poskytnout.  
P. Fenz 
se domnívá, že subjekty jsou za svoji činnost samostatně odpovědné, jsou založeny pro určitý účel a pro 
svoje členy. Město by měla v prvé řadě zajímat péče o zvěř žijící na Výhoně, mělo by zajistit pítka pro zvěř a 
nezajišťovat  takovouto pomoc sdružení. Pro něj je podstatná zvěř a napajedla a ne právní následky 
hospodaření Mysliveckého sdružení. To není věc zastupitelstva. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že na radě byla půjčka dlouho diskutována. Město, prostřednictvím rozpočtu, společenské 
organizace dlouhodobě podporuje a takovou organizací je i Myslivecké sdružení. Dořešení problému je na 
Mysliveckém sdružení. Podcenění situace to dle něj nebylo. Město postupuje obezřetně a racionálně. Jsme 
rádi, že někdo takový na území města působí. 
P. Šotnar 
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souhlasí s Ing. Vitulou. Poskytnutí bezúročné půjčky je podle něj správné. Náplní sdružení je i ochrana zvěře. 
Denně je potkává, jak chodí zvěř krmit. Za špatné podnebí a sucho nemohou.  
 
18:37 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 11 členů ZM. 
 
PaedDr. Březina 
vnímá problémy Výhonu, co se týče vody. Po revíru mají asi 18 napajedel, voda se zde rozváží. Sucho má 
vliv i na úhyn zvěře, vysvětluje následky způsobené suchem. V rámci možností, které mají, se vodu snaží 
doplňovat. Vysvětluje další možnosti zdroje vody pro zvěř např. v topinamburách. Obdělávají asi 5 hektarů 
polí pronajatých od vlastníků, kde tuto plodinu pěstují.  
MVDr.  Forejtek 
konstatuje, že pomoct zvěři může každý občan, v praxi to však nefunguje a pomáhají snad jen ti myslivci. 
Pokud by tato organizace zanikla, zanikne i pomoc zvěři, dobrovolná činnost je nezastupitelná. Dále se 
pozastavuje nad rozhodnutím soudu.  
Ing. Janeba 
je na pochybách a není mu úplně jasné, proč se sdružení obrátilo na město. Město není banka a na tuto 
činnost se nespecializuje. Je to věc, která není běžná. Bere to jako sociální a levicové gesto. Důvodům 
rozumí, ale nemyslí si, že je to správné. Ptá se Ing. Kafkové, zda má město na tuto půjčku prostředky. 
Ing. Kafková 
Odpovídá, že ano. 
P. Helma 
doplňuje, že město pravidelně společenské organizace podporuje, pomoc tedy zas tak neobvyklá není.  
P. Fenz 
se dále dotazuje k vyhlášení přírodního parku na Výhoně. Stát tím omezil práva vlastníků a zastupitelstvo by 
mělo vyvíjet činnost, aby stát resp. kraj na tento park nějakým způsobem přispíval. 
MVDr. Forejtek 
vysvětluje, že stát nevyhlašuje park proto, aby z toho něco měl, ale je to snaha o ochranu přírody.  
Ing. Vitula 
doplňuje, že např. v žádostech o dotace mají přírodní parky určitou výhodu, čehož město  využívá. 
 
Návrh usnesení: 
 
26/6.1 ZM rozhodlo: 
poskytnout Mysliveckému sdružení Židlochovice bezúročnou půjčku ve výši 70 tis. Kč, se 
splatností 31.12.2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
26/7 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2014 o regulaci provozní doby 

hostinských provozoven ve městě Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
26/7.1 ZM s účinností od 1.3.2014 přijímá: 
Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 1/2014 o regulaci provozní doby hostinských 
provozoven ve městě Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
26/8 Dodatek č. 1/2014 ke Zřizovací listině organizační složky-Pečovatelská služba 

Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Bc. Brázdová 
vysvětluje zastupitelům jednotlivé změny ve zřizovací listině.  
 
Návrh usnesení: 
 
26/8.1 ZM schvaluje: 
dodatek č. 1/2014 ke Zřizovací listině  organizační složky „ Pečovatelská služba Židlochovice“  
s účinností ode dne 6.2.2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
26/9 Přijmutí daru pozemku  p. č. KN 5011 v k. ú. Židlochovice na Líchách 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
26/9.1 ZM  rozhodlo: 
přijmout jako dar  každou 1/6 pozemku p.č. KN 5011 o výměře 6 m2 v k.ú. Židlochovice od 

-  xxxxxxxxxxxx 
s tím, že náklady na převod majetku uhradí město Židlochovice. Jedná se o pozemek vedle 
protipovodňové hráze vedený jako orná půda na tzv. „Líchách“. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
26/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 26/10 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že kontrola veřejné finanční podpory byla odložena na únor. V současnosti probíhal na 
hospodaření města audit, který byl jako obvykle s pochvalou. Jménem svým i zastupitelů děkuje finančnímu 
odboru a vedení města. 
 
K bodu 
26/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 18 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
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upozorňuje na stížnosti občanů na posyp při víkendovém náledí.  Zároveň navrhuje městské policii 
upozorňovat majitele komunikací na jejich povinnost udržování schůdnosti chodníků.  
P. Helma 
odpovídá, že je to dobrý nápad. K posypu o víkendu konstatuje, že to byla letos první zkouška firmy pana 
Švaříčka. Sám se do ulic vypravil, ulice Malinovského byla např. posypána jen v převýšení, rovinka ne. Řešil 
takovýchto lokalit s občany více, postupně došlo k napravení. Po této zkušenosti navrhl Odboru investic 
stanovení pohotovosti městské čety v případě kalamitních hlášení. Ta by tak mohla v takovýchto situacích 
pomoci.  
P. Šotnar 
se dotazuje na situaci kolem výstavby firmy Outulný. Jsou osazená okna ve věži, fasáda, ale jinak se nic 
neděje. 
P. Helma 
odpovídá, že s panem Outulným mluvil naposledy v prosinci, kdy avízoval zpoždění jednání s Českou poštou, 
klíčovým nájemce. Nyní má informace přímo z ředitelství České pošty, že její zájem trvá, ale potýkají se 
s časovým zpožděním.  
P. Šotnar 
seznamuje zastupitele s chystaným projektem „Po stopách Žerotínů“. S tímto projektem přišlo město Přerov, 
které uspořádalo konferenci s výstavou. Cílem je propojení míst, v nichž před staletími Žerotínové působili.  
Výstava o Žerotínech je putovní a organizátoři oslovili i naše město ke spolupráci. Vlastivědný klub navrhl 
uspořádání konference v Židlochovicích v měsíci září. Zastupitele prosí o podporu této akce.   
P. Helma 
doplňuje, že Jihomoravský kraj ve svých dotačních programech podporuje Lichtenštejny, Olomoucký kraj 
Žerotíny. Možnosti dotace tedy z našeho kraje nejsou. Jsme ve fázi zjišťování nákladů na konferenci, poté 
oslovíme přes město Přerov Olomoucký kraj k získání prostředků na pokrytí části nákladů.  
MUDr. Wendsche 
upřesňuje, že Vlastivědný klub chystá k této věci vydání publikace a dotazuje se, zda platí schválená podpora 
města, která nebyla vyčerpána.  
P. Helma 
odpovídá, že ano, s částkou je počítáno. 
P. Fenz 
se dotazuje k článku ve zpravodaji o příspěvku města na věž kostela, dotazuje se na částku. Další dotaz je 
k dopisu advokáta, který děkuje za automaty, o co se jedná? Pokud se jedná o výherní automaty, je to 
v rozporu s úsilím radnice automaty potírat.   
P. Helma 
odpovídá, že se jedná o nepochopení, pan advokát v článku děkuje vyřízení přepisu automobilů na odboru 
dopravy. Na věž kostela pak bylo přislíbeno 200 tis. Kč. 
P. Fenz 
se dotazuje k podobě kostelní věže, k debatě o historické „cibuli“. Dále se dotazuje na možnost vzniku 
muzea v Židlochovicích. Muzejní fondy byly odsud odvezeny do Ivančic. Jak pokračuje pátrání v této věci?  
P. Helma 
odpovídá, že nejvíce práce v pátrání provedl Mgr. Cvrk. V Ivančicích našel právě obrázek kostela s cibulí.  
P. Šotnar 
doplňuje, že opravdu byly všechny věci převezeny do Ivančic. Některé bedny se však při převozu ze 
Židlochovic do Ivančic ztratily. 
P. Fenc 
komentuje historické momenty Židlochovic.  
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, kolik stála celá oprava věže a uvádí hlavní důvod, proč nebyla cibule osazena, a to, že 
neexistuje její žádný plánek. 
Ing. Vitula 
odpovídá, že cena byla 1,5 mil Kč a doplňuje, že dle památkářů je stávající věž na kostele tak dlouho, že se 
stala pro stavbu charakteristickou. Její předělání do tvaru cibule, o které toho moc nevíme, proto neschválili. 
Mgr. Šenkyřík 
se vyjadřuje k muzeu. Je to důležitá idea, město by si muzeum zasloužilo, je tu však spousta praktických 
otázek, jako budova a místo pro muzeum. Dotace pro tyto účely v současnosti nejsou, na kulturní dědictví se 
nepřispívá. 
PhDr. Březina 
děkuje zastupitelstvu za pomoc při schválení půjčky. Myslivci chtějí nadále s radnicí spolupracovat  a podílet 
se např. na organizovanějším sběru odpadků. Spolupráci s radnicí chtějí zintenzivnit.  
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K bodu 
26/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche a p. Šotnar 
zvou přítomné na březnovou výstavu vín 15.3.2014. 
 
K bodu 
26/13 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:20 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 12.2.2014 
 


