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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 3. září 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: Ing. Petr Chocholáč, Ing. Jan Vitula, Ing. Ivo Janeba, MVDr. Pavel Forejtek 
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: 
 
30/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu PhDr. Jitku Sýkorovou a Ing. Josefa Kratochvíla. 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
30/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 30 
 
30/1 Zahájení 
30/2 Rozprava občanů 
30/3 Zpráva o plnění usnesení 
30/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
30/5 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na dům Havlíčkova 393 
30/6 Bezúplatný převod pozemku v lokalitě Žerotínovo nábřeží 
30/7  Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu r. 2014 
30/8 Rozprava občanů 
30/9 Rozprava zastupitelů 
30/10 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 29. 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 
30/2 Rozprava občanů 
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Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Fenz 
se dotazuje k ceně vodného v Židlochovicích. V zářijovém zpravodaji sice vyšla zpráva vysvětlující cenu vody, 
pozastavuje se ale nad autorstvím zprávy, které náleží provozovateli vodovodu. Konstatuje, že Židlochovice 
mají v celku Vodárenské, a.s. nejdražší vodu. Obce, které mají svůj vlastní vodovod, mají podstatně levnější 
vodné i stočné, srovnává Rajhrad s cenou 60,- Kč a Židlochovice s cenou 90,- Kč. Popisuje historii budování 
čističky odpadních vod a pozastavuje se nad argumentem vysoké ceny z důvodu malého odběru. Domnívá 
se, že se žádné zastupitelstvo o tuto věc nezajímalo, a že žádný kontrolní výbor zastupitelstva nikdy tento 
svazek neprojednával. Majetek vložený ve svazku by však za tuto péči stál, aby mohli zastupitelé svým 
občanům důvod ceny vysvětlit.  Apeluje na nově zvolené zastupitele, aby byli v této věci důslednější. 
P. Helma 
nesouhlasí s názorem, že máme v Židlochovicích nejdražší vodu. Dodavatel vody byl vybrán koncesním 
řízením, které je přísnější než klasické výběrové řízení, v tomto ohledu je vše v pořádku. Souhlasí s tím, že 
by zastupitelstvo mělo svazek více kontrolovat. 
P. Strašáková 
konstatuje, že není pravda, že by se zastupitelé o svazek VaK nijak nezajímali. Na jednání finančního výboru 
byla pozvána účetní svazku, která odpovídala na dotazy členů finančního výboru.  
 
K bodu 
30/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 30/3 
 
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 3.9.2014. 
 
K bodu 
30/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
seznamuje zastupitele s plánovanými opravami chodníků, s opravou chodníku v ulici Masarykova, 
Coufalíkově nám. a Kpt. Rubena. Dále s nově budovaným chodníkem na ul. Nádražní, kdy se městu podařilo 
zajistit doplnění asfaltu popraskané krajnice Správou a údržbou silnic ke kraji chodníku a současně také 
renovaci vodovodních přípojek v ulici.  
Dále podává informaci o stavu projektu výstavby Sportovního areálu ZŠ. Úřad regionální rady měl výhrady 
k výběrovému řízení, které pro město administrovala firma McGreen, avšak po doplnění podkladů nakonec 
konstatoval, že je výběrové řízení v pořádku a žádné sankce městu nehrozí. Z tohoto důvodu došlo ke 
zdržení o cca 3 měsíce a bude se tedy jednat o změně termínu dodávky stavby. Dá se předpokládat, že do 
konce roku budou dokončeny zemní práce, asfalty a um. povrchy by byly dokončeny na jaře. 
Dále informuje o zprávě Ministerstva financí k provozu kvízomatů. Ministerstvo připravilo pro obce jednotnou 
metodiku jak postupovat, a to připravit důkazní materiál a podat trestní oznámení na nelegální provozování 
automatů na Policii ČR. Za Židlochovice podání připravuje tajemnice úřadu. 
 
ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 
 
K bodu 
30/5 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na dům Havlíčkova 393 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 30/5 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
30/5.1 ZM rozhodlo: 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci ze dne 25.9.1997 na zajištění výstavby 23 bytových jednotek, akce 
Havlíčkova ulice – bytový dům v Židlochovicích na pozemku parc. č. 391 k. ú. Židlochovice s 
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
30/6 Bezúplatný převod pozemku v lokalitě Žerotínovo nábřeží 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 30/6 
 
Diskuse:1 diskusní příspěvek 
 
PhDr. Sýkorová 
upozorňuje na nutnost používání správných názvů místa, aby nedošlo k jejich záměně. 
 
Návrh usnesení: 
 
30/6.1 ZM rozhodlo: 
zrušit své usnesení č. 28/17.1 ze dne  14.5.2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
30/6.2 ZM rozhodlo: 
požádat o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 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: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
30/7  Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 30/7 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje k pořízení defibrilátoru hasičům. 
P. Helma 
vysvětluje, že defibrilátor byl pořízen z dotace a je k dispozici 24 hodin prostřednictvím hasičů, kteří jsou na 
práci s ním vyškoleni. 
 
Návrh usnesení: 
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30/7.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu r. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
30/8 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
30/9 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
se dotazuje, proč nebyla ke schválení zastupitelstvem předložena změna rozpočtu č. 11.  
P. Helma 
vysvětluje, že v této změně rozpočtu jde o položky v rámci dotací, které nemusí schvalovat zastupitelstvo, 
schválením je pověřena rada města.  
P. Šotnar 
navrhuje opravu tarasu sousoší Nejsvětější Trojice u kostela. 
P. Helma 
děkuje za připomínku a uvádí, že taras je nafocen, je vytipován způsob opravy a bude poptáván zhotovitel 
opravy včetně celé zídky. 
P. Šotnar 
děkuje za zbudování přechodu u Penny, kde je konečně bezpečné přecházení. 
P. Helma 
vysvětluje, že byly problémy se schválením přechodu ze strany dopravní policie, která chtěla přechod 
posunout dále od křižovatky, ale po personální změně na policii se podařilo dosáhnout schválení. Zbývá 
dobudování osvětlení přechodu.  
p. Šotnar 
navrhuje předložit na poslední jednání zastupitelstva přehled, čeho se za volební období dosáhlo a s jakým 
stavem budou zastupitelé město předávat svým nástupcům. 
MUDr. Wendsche 
upozorňuje na vylámaný chodník pod schody kostela způsobený parkováním aut.  
Ing. Koutná 
souhlasí a navrhuje celý chodník přeložit. 
MUDr. Wendsche 
děkuje za umístění značek s 30 km omezením rychlosti na Coufalíkově nám., teď jde jen o to, aby ji řidiči 
dodržovali.   
P. Helma 
odpovídá, že dodržování může kontrolovat městská policie a uvádí, že toto řešení navrhla tajemnice MěÚ.  
Mgr. Šenkyřík 
zve přítomné na 7. ročník burčákových slavností v sobotu 27.9.2014 od 14 do 19 hod. 
 
K bodu 
30/10 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:45 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
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Ověřovatelé PhDr. Jitka Sýkorová  ........................................................  
 
 
 Ing. Josef Kratochvíl  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne  
 


