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Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 25. června 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 18:02 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluveni: PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Petr Chocholáč, Doc. Petr Francán, Ing. Jan Vitula, MUDr. Peter 
Wendsche se dostavil v 18:11 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:02 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: 
 
29/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Růženu Strašákovou a Ing. Petra Mašu. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
29/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 29 
 
29/1 Zahájení 
29/2 Rozprava občanů 
29/3 Zpráva o plnění usnesení 
29/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
29/5 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2014 
29/6 DSO - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013   
29/7 Prodej části pozemku p. č. 711/41 na ul. Lidické 
29/8 Dar pozemků na Masarykově ulici od fondu UTIS 
29/9 Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou 
29/10 Kontrolní výbor 
29/11 Rozprava občanů 
29/12 Rozprava zastupitelů 
29/13 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 28. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem 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 
29/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
29/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 29/3 
 
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 25.6.2014. 
 
K bodu 
29/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s podpisem Memoranda o rozvoji železniční dopravy na regionálních tratích Hrušovany u 
Brna – Židlochovice, Šakvice - Hustopeče a Lhota Rapotina – Boskovice, kterého se v pátek 20. června 2014 
zúčastnili 1. náměstek ministra dopravy ČR, hejtman Jihomoravského kraje, generální ředitel Správy 
železniční dopravní cesty a starostové Židlochovic, Hustopečí a Boskovic a dále ředitel KORDISu JMK. Poté 
pan hejtman navštívil židlochovické gymnázium, které právě slavilo své 20. výročí, kde mu vyjádřil podporu. 
 
V 18:11 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 11 členů ZM. 
 
Dále starosta seznamuje zastupitele s dokončením stavebních prací na ulici Husova a Palackého, ulice jsou 
opraveny. Na příští týden se připravuje slavnostní otevření nových komunikací, zastupitelé budou o termínu 
informováni.  
P. Šotnar 
Se dotazuje ke zničení křižovatky u cihelny, která vznikla v době oprav působením těžkých stavebních 
vozidlem, kdo ji opraví. 
P. Helma 
odpovídá, že nápravu budeme požadovat po stavební firmě. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
29/5 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 29/5 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
Ing. Janeba 
doporučuje, dle předloženého zápisu finančního výboru, bod ke schválení stejně tak jako ostatní body. 
 
Návrh usnesení: 
 
29/5.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 8  rozpočtu r. 2014. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
29/6 DSO - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 29/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
29/6.1 ZM schvaluje: 
závěrečné účty za r. 2013 a účetní závěrky za r. 2013 svazků obcí: 

- DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko 
- DSO Region Cezava 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
29/7 Prodej části pozemku p. č. 711/41 na ul. Lidické 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 29/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
29/7.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. KN 711/41 o výměře cca 600 m2, zapsaného na LV č. 1 v KN pro obec 
a  k. ú. Židlochovice xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 100 Kč/m2. 
Přesnou výměru určí geometrický plán. Náklady spojené s převodem hradí kupující. 
Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2014 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
29/8 Dar pozemků na Masarykově ulici od fondu UTIS 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 29/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
29/8.1 ZM rozhodlo: 
přijmout jako dar do vlastnictví města pozemky p. č.  1107/33, 1107/34, 1108/1,1108/10 a 
část p. č. 1107/25 o výměře cca 712 m2 vše v k. ú. Židlochovice, zapsané na LV 2414,  od fondu 
UTIS uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ 120 00, IČ 
279 32 346. Přesná výměra části pozemku p. č. 1107/25  bude stanovena oddělujícím 
geometrickým plánem.  
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Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
29/9 Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 29/9 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
29/9.1 ZM rozhodlo: 
přijmout do majetku města Židlochovice bezúplatným převodem  od Jihomoravské kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno - Veveří,  pozemky zapsané na LV č. 1401 v KN pro obec 
a  k.ú. Židlochovice   

- parcelu č. 709/7 o výměře 193 m2 v k.ú. Židlochovice, 
- parcelu č. 709/8 o výměře 1 m2 v k.ú. Židlochovice, 

které vznikají z pozemku p. č. 709/1 na základě oddělovacího geometrického plánu č. 
1543 -1252/2012, ze dne 28.3.2013, vyhotoveného firmou ZK – Brno, s.r.o. se sídlem  
Marie Hübnerové 58, 621 00 Brno. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
29/10 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 29/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
předkládá ke schválení plán práce kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2014 a konstatuje, že KV provedl 
kontrolu vyřizování petic a stížností. Dle předložené knihy nebyla ke dni kontroly žádná petice ani stížnost 
podána. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 
 
Návrh usnesení: 
 
29/10.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na II. pololetí 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
P. Helma 
ještě seznamuje zastupitele se situací kolem heren, které pomalu ze Židochovic mizí, a to i díky schválenému 
nařízení o omezení provozu hostinských provozoven. Seznamuje s korespondencí s Ministerstvem financí a 
dále upozorňuje na nové typy přístrojů, a to tzv. kvízomaty. Ministerstvo připravuje metodiku k postupu, jak 
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s kvízomaty nakládat. Město mapuje situaci, pořizuje fotodokumentaci a zápisy z kontrol, aby bylo na další 
řízení připraveno. 
 
K bodu 
29/11 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 11 diskusních příspěvků 
 
P. Helma 
komentuje rychlou návštěvu občana pana Cikrleho na zastupitelstvu, který se dotazoval na ubývání 
zemědělské půdy ve městě na úkor nové výstavby. Konstatuje, že v tomto směru je město dobře 
kontrolováno Komisí životního prostředí a připomíná nově vysázené biokoridory. 
P. Šotnar 
se vyjadřuje k úředním dnům města, stalo se, že pracovníci nebyli v úřední den zastiženi. Zaměstnanci by 
měli tuto dobu ctít a být občanům k dispozici. 
P. Helma 
odpovídá, že pokud jde např. o Ing. Dratvu, který má na starosti údržbu zeleně a pracovní četu, je 
pochopitelné, že nemůže být ani v úřední dny 100% k dispozici. U ostatních by měla být, v době jejich 
nepřítomnosti, zajištěna zastupitelnost. Zaměstnanci budou na zajištění přítomnosti nebo jejich zástupu 
v úřední dny upozorněni. 
J. Šotnar 
upozorňuje na neutěšený stav významných hrobů hřbitova. Doporučuje jejich okolí upravit, vysypat např. 
drtí a natřít zábradlí hrobu. 
MUDr. Wendsche 
se k připomínce připojuje i za Vlastivědný klub a dotazuje se na možné omezení úpravy např. dle požadavku 
památkářů.   
P. Helma 
odpovídá, že toto regulováno není. Dále konstatuje, že připomínky tohoto typu jsou vítány. 
MUDr. Wendsche 
konstatuje, že Vlastivědný klub by si vzal péči o tyto hroby za své a na jejich zvelebení by přispěl. 
Ing. Janeba 
se dotazuje k usnesení rady o povolení reklamní tabule Adosy na autobusovém nádraží. 
P. Helma 
vysvětluje situaci. Město vyzvalo Adosu k odstranění reklamy z důvodu nezaplacení poplatku. Na město byl 
následně doručen dopis Adosy s žádostí o přehodnocení stanoviska a s žádostí o ponechání reklamy. Radní, 
v rámci podpory podnikání ve městě, se rozhodli této žádosti vyhovět, a to vyhovět s omezením povolení do 
jara příštího roku.  
P. Šotnar 
se vyjadřuje k besedě občanů o budoucím rozvoji a strategii města. Bylo smutné, že této veřejné diskuse se 
zúčastnili jen 3 občané, navíc zde nebyli ani všichni zastupitelé, aby si mohli názory občanů vyslechnout. 
Zastupitelům se mohlo pozvání na diskusi zaslat osobně.  
P. Helma 
souhlasí a vysvětluje průběh formování strategie na budoucí období. Pozvání na diskusi občanů bylo 
zveřejněno všemi standardními způsoby.  
 
K bodu 
29/12 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
navrhuje zhodnotit v příštím čísle zpravodaje schůzku s občany ohledně tvorby strategie. Dále konstatuje,  
že spousta občanů ani nechápe fungování a regulace na  území města.  
P. Helma 
odpovídá, že informovanost občanů nebude nikdy dostatečná. Dále kladně hodnotí fungování nové „mapy 
závad“, která je k dispozici na stránkách města. Týdně přijdou asi 3-4 hlášení závad, na které je ihned 
reagováno.  
 
K bodu 
29/13 Závěr 
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Zasedání ukončeno v 19.00 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Růžena Strašáková  ........................................................  
 
 
 Petr Maša  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne  
 


