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Zápis z 26a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 5. března 2014 v 17:00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 17.01 hodin přítomno 9 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: MVDr. Pavel Forejtek, Ing. Jana Králová, MUDr. Peter Wendsche, Ing. Petr Chocholáč, PhDr. Jitka 
Sýkorová, Ing. Jan Vitula 
 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 17:01 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: 
 
26a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
26a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 26a 
 
26a/1 Zahájení 
26a/2 Rozprava občanů 
26a/3 ZŠ Židlochovice – sportovní areál - aktualizace smlouvy o přijetí dotace 
26a/4 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 01/2014 
26a/5 Rozprava občanů 
26a/6 Rozprava zastupitelů 
26a/7 Závěr 
 
Hlasování: 9 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 26. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Bc. Lenkou 
Brázdovou, 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 
26a/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
PaedDr. Březina 
se vyjadřuje k následujícímu bodu k projednání. Město Židlochovice úspěšně bojuje proti sociálně-
patologickým jevům dětí a mládeže, jako příklad uvádí boj proti hracím automatům. Jednou z možností, co 
jako alternativu této věkové skupině nabídnout, je právě funkční a kvalitní sportovní areál. Ten by sloužil 
široké veřejnosti a zrovna v této oblasti by byl velkým přínosem. Uvádí další příklady jeho využití,  jako např. 
výuka tělesné výchovy základní školy nebo činnost Školního atletického klubu.  
 
K bodu 
26a/3 ZŠ Židlochovice – sportovní areál- aktualizace smlouvy o přijetí dotace 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26a/3 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že smlouva má velice přísné podmínky a dále se dotazuje, zda má město na předfinancování 
projektu peníze. 
P. Helma 
odpovídá, že ano, předfinancování i vlastní financování je zajištěno. S úřadem RR ROP JV má město dohodu 
o průběžném financování, tj. na poloviny, kdy 7 mil. Kč je zajištěno smlouvu s ČS, a.s. o krátkodobém úvěru. 
Dále uvádí, že na spoluúčasti se podílí svými příspěvky i okolní obce. 
P. Šotnar 
se dotazuje, zda jsou vůbec příspěvky jiných obcí možné.  
P. Helma 
odpovídá, že ano, s obcemi máme příspěvky ošetřeny smluvně a tyto příspěvky jsou i ověřeny u 
poskytovatele dotace.  
 
Návrh usnesení: 
 
26a/3.1 ZM rozhodlo: 
zrušit usnesení zastupitelstva č. 25/11.1 ze dne 18. 12.2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 
26a/3.2 ZM rozhodlo: 
schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
pro projekt  „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/35.01444, 
aktualizovaná verze smlouvy z důvodu legislativních změn. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
26a/4 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 01/2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 26a/4 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 
 
26a/4.1 ZM schvaluje: 
aktualizaci Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
26a/5 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
PaedDr. Březina 
prosí o nové znění směrnice pro školu. Dále se vyjadřuje ke znění dotačních smluv, které bývají velice přísné. 
Bez dotací by však škola vůbec nic nezbudovala 
P. Helma 
doporučuje ke směrnici řídit se spíše přísnějšími pravidly. Město často dělá poptávková řízení už od částky 50 
tis. Kč.  
 
K bodu 
26a/6 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se dotazuje k nepořádku od firmy Outulný u zámecké zdi.  
P. Helma 
odpovídá, že město vyzvalo firmu k úklidu. 
 
K bodu 
26a/7 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 17:20 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 10.3.2014 
 


