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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. března 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 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: PhDr. Jitka Sýkorová, Doc. Petr Francán, MVDr. Pavel Forejtek, MUDr. Peter Wendsche se dostavil 
v 18:12 
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 JUDr. Ludmila Čermáková. 
 
B/ Volba ověřovatelů zápisu 
  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Ing. Petra Chocholáče. 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 27 
 
27/1 Zahájení 
27/2 Rozprava občanů 
27/3 Zpráva o plnění usnesení 
27/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
27/5  Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2014 
27/6 Věcné břemeno na vedení přípojky elektrické energie k novému rodinnému domu na ulici kpt. 

Rubena 
27/7 Odkup pozemku v nároží ulic Nádražní a Svratecká 
27/8 Volba přísedící  Okresního soudu Brno-venkov – Květoslava Vašíčková 
27/9 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2014 
27/10 Schválení změny společenské smlouvy KTS EKOLOGIE s. r. o. 
27/11 Kontrolní výbor 
27/12 Rozprava občanů 
27/13 Rozprava zastupitelů 
27/14 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 26a. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou 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 
27/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Klvaň 
se dotazuje k situaci se schválením nového územního plánu. 
P. Helma 
odpovídá, že do konce roku 2013 měl být nový plán schválen, NPÚ se však vymezil proti ochrannému pásmu 
zámku. Rada města nesouhlasí s rozšířením pásma a blokováním jakékoliv výstavby v pásmu, z toho tedy  
vyplynulo zastavení prací na dokončení ÚP. Pokud nebude nový Územní plán schválen v roce 2015 přijde 
město o dotaci na jeho pořízení ve výši 500 tis. Kč. 
 
V 18:12 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 12 členů ZM. 
 
K bodu 
27/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/3 
 
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 28.3.2014. 
 
K bodu 
27/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 7 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
seznámil zastupitele s přípravou osvětlení přechodu přes hlavní silnici u lávky. Dále informoval o výsledku 
zpracování energetických štítků budov města. 
P. Šotnar 
se dotazuje na odkoupení pozemku – firma Hortis. 
Ing. Kafková 
vysvětluje. 
P. Šotnar 
se dále dotazuje na důvod navýšení počtu strážníků městské policie. 
P. Helma 
vysvětluje, že strážníci slouží po jednom, sestavování služeb je náročné a dokonce si nevybírají ani 
dovolenou. 
P. Šebek 
konstatuje, že za 2 roky nebyl s jedinou výjimkou nikdo ze strážníků nemocný. 
Ing. Maša 
se dotazuje na důvod změny podmínek vyplacení příspěvku pro Sdružení Židlochovice. 
Ing. Kafková 
odpovídá, že změna podmínek byla proto, aby mohl být příspěvek použit na mzdy. 
 
K bodu 
27/5  Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2014 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 27/5 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche  
se dotazuje na dotaci pro Vlastivědný klub. 
Mgr. Šenkyřík 
doporučuje, aby si Vlastivědný klub o dotaci požádal.  
 
Návrh usnesení: 
 
27/5.1 ZM bere na vědomí: 
zprávu o rozdělení finančních prostředků pro místní organizace, které se zabývají 
volnočasovými aktivitami.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
27/6 Věcné břemeno na vedení přípojky elektrické energie k novému rodinnému domu na 

ulici kpt. Rubena 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/6.1 ZM rozhodlo: 
uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Česká 
republika, a.s. F. A. Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN k novostavbě RD na ulici kpt. Rubena na 
pozemku p. č. 972 KN v k. ú. Židlochovice zapsaném na LV č.1 za jednorázovou úplatu 1 000,- 
Kč bez DPH. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
27/7 Odkup pozemku v nároží ulic Nádražní a Svratecká 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/7.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 545/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Židlochovice, konkrétně pozemek p. 
č. 545/10 o výměře 1 m2  na vyhotoveném geometrickém plánu č. 1608-6120/2013 firmou GK 
Kraus s. r. o., Lípová 55, Ostopovice, xxxxxxxxxx, za kupní cenu 1 000,- Kč. 
Jedná se o pozemek za areálem bývalého sběrného dvora u ulice Sportovní. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
27/8 Volba přísedící  Okresního soudu Brno-venkov – Květoslava Vašíčková 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/8.1 ZM volí:  
Květoslavu Vašíčkovou, xxxxxxxxx, do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na 
období let 2014 – 2018. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
27/9 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/9.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu r. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
27/10 Schválení změny společenské smlouvy KTS EKOLOGIE s. r. o. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 27/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
27/10.1 ZM schvaluje: 
změnu obsahu společenské smlouvy KTS EKOLOGIE s. r. o., IČ 28310942, se sídlem v Zastávce, 
Hutní osada 14, PSČ 664 84, specifikovanou v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
27/11 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 27/11 
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Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu hospodaření ZŠ, kde bylo vše v pořádku. Dále uvádí, že byla provedena 
kontrola poskytování veřejné finanční podpory neziskovým organizacím Městem Židlochovice v roce 2013. 
Opatření nebylo navrženo. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 
 
K bodu 
27/12 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
27/13 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
konstatuje, že na letošní úspěšné výstavě vín byla letos zaznamenána rekordní účast – 680 návštěvníků. 
 
K bodu 
27/14 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:55 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 1.4.2014 
 


