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Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 14. května 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 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Josef Kratochvíl, PhDr. Jitka Sýkorová se dostavila v 18:20, Ing. Petr Chocholáč se dostavil 
v 18:23 
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: 
 
28/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a MVDr. Pavla Forejtka. 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
navrhuje zařazení projednání bodu programu 28/16 - Prodej pozemku na Malinovského ulici za bod č. 28/4 
z důvodu přítomnosti občanů, kteří se kvůli tomuto bodu dostavili. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/0.2 ZM schvaluje: 
upravený program jednání ZM č. 28 
 
28/1 Zahájení 
28/2 Rozprava občanů 
28/3 Zpráva o plnění usnesení 
28/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
28/5 Prodej pozemku na Malinovského ulici 
28/6 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
28/7  Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2014 
28/8 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2013 a auditorská zpráva 
28/9 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2013 
28/10 Hospodaření spol. s r.o. KTS EKOLOGIE v r. 2013 
28/11 DSO - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013 
28/12 Urbanistická koncepce „Židlochovice – předpolí zámku a veřejný prostor“ 
28/13 Zapojení do integrované územní investice brněnské metropolitní oblasti 
28/14 Prodej podílu na pozemku p. č. 1019/13 v k. ú. Židlochovice, M. Valešová a prodej podílu na 

pozemku p. č. 2798 a p. č. 1019/12 v k. ú. Židlochovice, K. Staňková 
28/15 Odkoupení pozemku pod komunikací k ČOV 
28/16 Výzva 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí 
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28/17 Odkoupení pozemku v lokalitě Nábřeží 
28/18 Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou 
28/19  Úprava zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice 
28/20 Návrh zadání změny č. VIII ÚPM Židlochovice 
28/21 Kontrolní výbor 
28/22 Rozprava občanů 
28/23 Rozprava zastupitelů 
28/24 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 27. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Ing. Petrem 
Chocholáčem, 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 
28/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
28/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/3 
 
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 14.5.2014. 
 
K bodu 
28/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
seznámil zastupitele s dnešním jednáním s Českou poštou, na kterém apeloval na přemístění pobočky ze 
současných nevyhovujících prostor. Pošta má stále zájem pobočku modernizovat a přesunout ji do nového 
obchodního centra pana Outulného. Rozhodnutí má přijít do 14 dní. Poště byl předán dopis s tímto 
požadavkem. 
Ing. Vitula 
seznámil přítomné s jednáním ke studii řešení umístění nádraží v Židlochovicích s Kordisem JMK. Všechny 
strany, které se ke studii vyjadřovaly, navrhované řešení akceptovaly a studie vyhověla i připomínkám 
památkářů. 20.6.2014 má na židlochovickém zámku proběhnout podpis „Memoranda“ o podpoře 
modernizace, elektrizace a výstavby tratí hejtmanem Jihomoravského kraje, Ministerstvem dopravy ČR, 
Správy železniční dopravní cesty s.o., Kordisem JMK a starosty Židlochovic, Hustopečí a Boskovic. Po 
schválení tohoto memoranda bude zřejmé, že se jedná o krajskou prioritu a dá se tedy navrhnout její 
financování z dotačních programů.  
P. Helma 
seznamuje přítomné se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2013. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice a zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2013. 
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18:20 se dostavila PhDr. Jitka Sýkorová, přítomno je 13 členů ZM. 
 
18:23 se dostavil Ing. Petr Chocholáč, přítomno je 14 členů ZM. 
 
K bodu 
28/5 Prodej pozemku na Malinovského ulici 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/5 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
seznámil přítomné s aktualizovanou nabídkou paní Matýškové na odkup pozemku, a to za cenu 1.200,- 
Kč/m2. 
P. Ryšavá 
konstatuje, že s paní Matýškovou hovořila, vše si vysvětlili, ale stále trvá na tom, aby se pozemek vůbec 
neprodával. 
P. Matýšková 
chápe stanovisko p. Ryšavé. Důvodem její žádosti bylo umožnění přístupu na svůj pozemek kvůli řešení 
havarijního stavu, na který byla upozorněna sousedem. 
P. Ryšavá 
konstatuje, že přístupu na pozemek nic v tuto chvíli nebrání. Důvod k prodeji to není.  
 
Návrh usnesení: 
 
28/5.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. 117/77 (na  geometrickém plánu č. 1296-66/2009 vyhotoveném Ing. 
Čestmírem Ryšavým, geodetické práce, Komenského 86, Židlochovice dne 30.3.2009 oddělená 
část  o výměře 8 m2 pozemek p.č. KN 117/91)  v k. ú. Židlochovice xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
1.200,- Kč/m2. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 4 zdrželi 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/6 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/6.1 ZM rozhodlo: 
o přidělení půjček podle platné vyhl. č. 7/97 – FRB I - dle seznamu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/7  Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/7 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
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P. Helma 
jmenuje investice, které budou díky rozpočtovému opatření hrazeny, mimo jiné např. úhrada nákladů ve výši 
38% panu Moudrému za rekonstrukci komunikace na ul. Palackého.  
Ing. Janeba 
konstatuje, že dle zápisu byl bod Finančním výborem projednán a doporučen ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/7.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu r. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/8 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2013 a auditorská zpráva 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/8 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
konstatuje, že i tento bod byl projednán Finančním výborem a doporučen ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/8.1 ZM schvaluje: 
závěrečný účet roku 2013, a to bez výhrad a schvaluje auditorskou zprávu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/9 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/9 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
chválí zpracování zprávy, děkuje za ni a vyjadřuje pochvalu finančnímu odboru za vedení hospodaření města. 
Doc. Mgr. Francán 
upozorňuje na nedodržování používání všech titulů u jmen v záznamu schválení. 
Ing. Janeba 
FV doporučuje účetní závěrku schválit. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/9.1 ZM schvaluje: 
účetní závěrku  sestavenou ke dni 31.12.2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 
28/10 Hospodaření spol. s r.o. KTS EKOLOGIE v r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/10.1 ZM schvaluje: 
hospodaření KTS  za r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/11 DSO - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/11.1 ZM schvaluje: 
závěrečné účty za r. 2013 a účetní závěrky za r. 2013 svazků obcí: 

• DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
• DSO Region Židlochovicko 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/12 Urbanistická koncepce „Židlochovice – předpolí zámku a veřejný prostor“ 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/12 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Prof. MUDr. Wendsche 
vyjadřuje obavu, aby schválením studie nebyla zároveň schválena nutnost výstavby před historickým 
objektem filtrační věže. 
P. Helma   
vysvětluje, že schválením se neschvaluje stavba toho nebo onoho objektu, ale jen to, že v ochranném 
pásmu může být něco postaveno. 
Ing. Vitula 
upřesňuje, že se jedná o kompromis s památkáři. Studie garantuje, že by památkáři neměli protestovat proti 
výstavbě, ale neznamená to, že město nebo soukromý subjekt nutně musí stavbu provést. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/12.1 ZM schvaluje: 
předloženou urbanistickou studií „Židlochovice – předpolí zámku a veřejný prostor“  s výhradou 
zástavby na ploše pro přestupní terminál IDS dle „Studie optimálního uspořádání přestupního 
terminálu Židlochovice“ zpracovanou firmou AF – Cityplan. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/13 Zapojení do integrované územní investice brněnské metropolitní oblasti 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/13.1 ZM schvaluje: 
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Brnem a pěti obcemi s rozšířenou působností v 
zázemí Brna. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/14 Prodej podílu na pozemku p. č. 1019/13 v k. ú. Židlochovice, M. Valešová a prodej 

podílu na pozemku p. č. 2798 a p. č. 1019/12 v k.ú. Židlochovice, K. Staňková 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/14 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Bc. Brázdová 
konstatuje, že paní Staňková zemřela. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/14.1 ZM rozhodlo: 
prodat podíl 6971/165681 na pozemku p. č. 1019/13, zapsaném na LV č. 1 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice, xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 189,50 Kč, splatnou do 15 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy. 
Toto rozhodnutí je platné do 30.9.2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
28/14.2 ZM rozhodlo: 
prodat podíl 5807/184632 na pozemku p. č. 2798, zapsaném na LV č. 2845, a na pozemku 1019/12, 
zapsaném na LV č.  2905, v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.199,- Kč, 
splatnou do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 
Toto rozhodnutí je platné do 30.9.2014. 
 
O usnesení nebylo hlasováno. 
 
K bodu 
28/15 Odkoupení pozemku pod komunikací k ČOV 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/15 
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Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Prof. MUDr. Wendsche 
navrhuje usilovat o koupi celého pruhu s panem Křížem. 
P. Helma 
souhlasí, budeme jednat o odprodání pozemku i s panem Křížem. 
 
Návrh usnesení: 
 
28/15.1 ZM rozhodlo: 
odkoupit část pozemku p. č. 548/12 zapsané na LV  985  pro  k. ú. Židlochovice, pod komunikací 
příjezdové cesty k ČOV za 250,- Kč za  1 m2  od vlastníka parcely  AVION, spol. s r.o., Nádražní 
92, 667 01 Židlochovice, okr. Brno – venkov. Výměra bude stanovena oddělujícím 
geometrickým plánem (předpoklad cca 400 – 480 m2).  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/16 Výzva 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/16 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/16.1 ZM schvaluje: 
podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu – Konsolidace IT 
a nové služby TC obcí“, v rámci výzvy č. 22 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.   
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/17 Odkoupení pozemku v lokalitě Nábřeží 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/17 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/17.1 ZM rozhodlo: 
požádat o odkoupení pozemku p. č. 418/1o výměře 2 918 m2,  zapsaného na LV  10002  pro k.ú. 
Židlochovice ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/18 Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou 
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Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/18 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/18.1 ZM rozhodlo: 
přijmout do majetku města Židlochovice bezúplatným převodem od obce Hrušovany u Brna, 
sídlo Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, následující pozemky v k. ú. Hrušovany u Brna:   

- parcelu č. 305/10 o výměře 73 m2 v k. ú. Hrušovany u Brna 
- parcelu č. 305/11 o výměře 199 m2 v k. ú. Hrušovany u Brna 

dle geometrického plánu č. 1254 -1252/2012 vyhotoveného firmou ZK – Brno, s.r.o. se sídlem  
Marie Hübnerové 58, 621 00 Brno. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/19  Úprava zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/19 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/19.1 ZM projednalo a schvaluje: 
úpravu zadání změny č. VII ÚPM Židlochovice dle přílohy, 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/20 Návrh zadání změny č. VIII ÚPM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 28/20 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
28/20.1 ZM projednalo a schvaluje: 
návrh zadání změny č. VIII ÚPM Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
28/21 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 28/21 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
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P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu příspěvkových organizací. Návrh na usnesení není. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 
 
K bodu 
28/22 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
Ing. Maša 
vyjadřuje pochybnosti k bezpečnosti nově postavené předzahrádky Paviru.  
P. Helma 
připouští, že i jemu se zdála stavba nestabilní, byl ale ubezpečen, že je vše v pořádku. Odbor investic 
zahrádku prověří. 
Prof. MUDr. Wendsche 
děkuje za opravu havarijního stavu vozovky u kostela. Dále prosí o krátkou informaci o stavu kolem zákazu 
hracích automatů ve městě.  
P. Helma 
odpovídá, že zrovna dnes mluvil s panem Holanem z občanského sdružení Brnění. Z původních 75 hracích 
automatů z roku 2011-2012 jich ve městě zbývá asi 17. Většina čeká na zrušení rozhodnutí povolení 
Ministerstvem financí. Donedávna bylo ministerstvo v této věci poměrně aktivní, nyní jejich aktivita ustala. 
Pan Holan to vysvětluje příchodem nového vedení ministerstva, jde jen o přechodné období. Ministerstvo by 
mělo připravovat i metodický pokyn k tzv. kvízomatům, kterým se sázkové společnosti snaží obejít zákon. 
Město je v této věci stále aktivní, povolalo na kontrolu heren odbor kontroly ministerstva, který provedl 
kontrolu na místě. Dle jejich zprávy bude proti provozovnám s nepovolenými přístroji zahájeno správní řízení.  
Dále město připravuje dotaz na MF, jestli jsou kvízomaty VHP nebo VLP. Podle jejich odpovědi bude 
stanoven další postup. Také provádíme prostřednictvím městské policie kontrolu dodržování zavírací doby 
non-stop provozoven. 
P. Šebek 
doplňuje, že poslední kontrola proběhla včera  a všechny provozovny byly po 2 hodině uzavřeny.  
P. Šotnar 
upozorňuje na špatný stav tabule tržnice, která by se mohla zřítit. 
P. Helma 
odpovídá, že nechá stav vývěsní tabule prověřit. 
P. Matýšková 
se dotazuje k opravě komunikace u hřbitova, zda se opraví celá nebo jen její část a jestli bude opravené i 
parkoviště.  
P. Helma 
odpovídá, že mají být doplněny chybějící kostky v hodnotě asi 110 tis. Kč. Úpravy kolem hřbitova jsou zatím 
v plánu oprav, v roce 2014 nejsou na další opravy peníze. 
Ing. Chocholáč 
navrhuje parkoviště srovnat a dosypat štěrkem. 
 
K bodu 
28/23 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
28/24 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
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Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 21.5.2014 
 


