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Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 1. října 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 18:00 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Jan Vitula, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Jana Králová, Doc. Petr Francán se dostavil v 18:07, 
MUDr. Peter Wendsche se dostavil v 18:13 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:00 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: 
 
31/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Bc. Lenku Brázdovou a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
31/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 31 
 
31/1 Zahájení 
31/2 Rozprava občanů 
31/3 Zpráva o plnění usnesení 
30/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
31/5 „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
31/6 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu r. 2014 
31/7 Defibrilátor – věcný dar HZS 
31/8 Vývoj úvěrů r. 2010-2014 
31/9 Městský fond rozvoje bydlení (MFRB)   
31/10 Zprávy o činnosti výborů ZM a komisí RM 
31/11 Směna pozemků na Žerotínově nábřeží 
31/12 Spolufinancování sociálních služeb prevence v roce 2015 
31/13 Pojištění majetku města 
31/14 Kontrolní výbor 
31/15 Rozprava občanů 
31/16 Rozprava zastupitelů 
31/17 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 30. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Josefem Kratochvílem a PhDr. 
Jitkou Sýkorovou, 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 
31/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
V 18:07 se dostavil Doc. Petr Francán, přítomno je 11 členů ZM.  
 
K bodu 
31/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/3 
 
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 1.10.2014. 
 
K bodu 
31/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
31/5 „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
V 18:13 se dostavil MUDr. Peter Wendsche, přítomno je 12 členů ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
31/5.1 ZM schvaluje: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na realizaci projektu „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“, registrační číslo projektu 
CZ.1.11/3.2.00/35.01444 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/6 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu r. 2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/6 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
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Ing. Janeba 
konstatuje, že finanční výbor doporučuje bod ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 
31/6.1 ZM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu r. 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/7 Defibrilátor – věcný dar HZS 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/7 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, zda umí hasiči tento přístroj používat. 
P. Helma 
odpovídá, že ano, jedná se o typ, který je určen jak pro laika tak i odborníka. 
P. Šotnar 
konstatuje, že se jedná o velice záslužnou věc, uvádí příklad z Krumlova, kdy hasiči pomocí přístroje 
zachránili život. 
 
Návrh usnesení: 
 
31/7.1 ZM schvaluje: 
věcný dar, defibrilátor Lifepack 100, v hodnotě 65 945,- Kč, pro ČR, Hasičský záchranný sbor 
JMK, ÚO Brno-venkov. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/8 Vývoj úvěrů r. 2010-2014 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/8 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu o vývoji úvěrů. 
 
K bodu 
31/9 Městský fond rozvoje bydlení (MFRB)   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/9 
 
Diskuse: 4 diskusní příspěvky 
 
P. Puklová 
se dotazuje k usnesení z jednání rady města zveřejněné ve zpravodaji. Jde o využití služeb architekta pro 
projekt na rekonstrukci městského bytu. 
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Ing. Koutná 
odpovídá, že se sice jedná o architekta, ale také projektanta. Zakázka byla poptávána dvakrát, město dostalo 
minimum nabídek, pan architekt Jenček vyhrál výběrové řízení.  
P. Puklová 
se přesto domnívá, že je to nestandardní. Dotazuje se, proč neudělá projekt stavební úřad.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že se jedná o celkovou rekonstrukci bytu. Je potřeba vypracování projektové dokumentace se 
všemi řemesly vč. rozpočtu. Menší věci zpracovává odbor investic, u takto rozsáhlé rekonstrukce bývá 
poptáván externí dodavatel.   
 
Návrh usnesení: 
 
31/9.1 ZM s účinností od 01.01.2015 zřizuje: 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a s § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, trvalý účelový fond města Židlochovice – Městský fond 
rozvoje bydlení města Židlochovice, a to za účelem zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí  
a vzhledu města Židlochovice, jehož hospodaření a fungování se řídí Statutem Městského fondu 
rozvoje bydlení města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
31/9.2 ZM s účinností od 01.01.2015 schvaluje: 
Statut Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice, který upravuje pravidla 
hospodaření a fungování trvalého účelového fondu města Židlochovice – Městského fondu 
rozvoje bydlení města Židlochovice.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
31/9.3 ZM s účinností od 31.12.2014 ruší: 
účelový fond města Židlochovice – Fond rozvoje bydlení I., zřízený vyhláškou č. 7/97, o 
vytvoření a používání účelového fondu na opravy bytového fondu ve městě Židlochovice; 
konečné zůstatky peněžních prostředků tohoto fondu (ve stavu k 31.12.2014) a případné 
budoucí splátky půjček poskytnutých z tohoto fondu, úrokové výnosy z těchto půjček a 
peněžité sankce za porušení povinností stanovených smlouvou o půjčce, zejména smluvní 
pokuty a úroky z prodlení, se v souladu se Statutem Městského fondu rozvoje bydlení města 
Židlochovice stávají jednorázovými příjmy Městského fondu rozvoje bydlení města 
Židlochovice.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
31/9.4  ZM s účinností od 31.12.2014 přijímá: 
obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 2/2014, kterou se ruší vyhláška č. 7/97, o 
vytvoření a používání účelového fondu na opravy bytového fondu ve městě Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
31/9.5 ZM s účinností od 31.12.2014 ruší: 
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účelový fond města Židlochovice – Fond rozvoje bydlení II. a „Pravidla podle   § 3 nařízení vlády 
č. 396/2001 Sb. pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě 
Židlochovice“; konečné zůstatky peněžních prostředků tohoto fondu (ve stavu k 31.12.2014) a 
případné budoucí splátky úvěrů poskytnutých z tohoto fondu, úrokové výnosy z těchto úvěrů a 
peněžité sankce za porušení povinností stanovených smlouvou o úvěru, zejména smluvní 
pokuty a úroky z prodlení, se v souladu se Statutem Městského fondu rozvoje bydlení města 
Židlochovice stávají jednorázovými příjmy Městského fondu rozvoje bydlení města 
Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/10 Zprávy o činnosti výborů ZM a komisí RM 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/10 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
přednáší zprávu za KV. 
Ing. Janeba 
přednáší zprávu za FV. Konstatuje, že se podařilo úvěrové zatížení v poslední době snížit a apeluje na 
pokračování v tomto trendu i do budoucnosti. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy výborů ZM a komisí RM. 
 
K bodu 
31/11 Směna pozemků na Žerotínově nábřeží 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/11 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
31/11.1 ZM rozhodlo: 
směnit pozemek p.č. 531/3 o výměře 99 m2 zapsaný na LV č. 1 za  pozemek p.č. 531/5, o 
výměře 102 m2, zapsaný na LV č. 1603, vše v k.ú. Židlochovice, s firmou U Sedláčků s.r.o., 
Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlochovice IČO: 290 61 202, která je zastoupena jednatelem 
Sedláčkem Davidem. Firma  je vlastníkem  restaurace na Žerotínově nábřeží na pozemku p.č. 
531/3 v k.ú. Židlochovice.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/12 Spolufinancování sociálních služeb prevence v roce 2015 
Předkladatel: Bc. Lenka Brázdová, radní města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/12 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
P. Fenz 
se dotazuje, kterých občanů se tyto služby týkají. 
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Bc. Brázdová 
jmenuje počty klientů za jednotlivé obce, v Židlochovicích se jedná o působení nízkoprahového centra pro 
děti a mládež VATA, které poskytuje své služby sociálněproblematické mládeži ze Židlochovic a okolí. 
 
Návrh usnesení: 
 
31/12.1 ZM schvaluje: 
garanci 20% spoluúčasti na financování sociálních služeb prevence, působících v ORP 
Židlochovice pro rok 2015. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/13 Pojištění majetku města 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 31/13 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
31/13.1  ZM pověřuje: 
RM schvalováním pojistných smluv pro rok 2014 v rámci rozpočtované položky pojištění. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
31/14 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 31/14 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl kontrolu účast zastupitelů na jednání ZM, uvádí konkrétní údaje. 
 
ZM bere na vědomí: 
zprávu KV ZM Židlochovice. 
 
K bodu 
31/15 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Puklová 
se dotazuje k činnostem jednotlivých komisí. Navrhuje uveřejňování jejich zápisů na stránkách města.  
P. Helma 
odpovídá, že tento návrh bude v kompetenci příštího zastupitelstva. 
P. Fenz 
navrhuje zveřejnění sjednocení fondu rozvoje bydlení ve zpravodaji. Dále konstatuje, že jednal se starostou 
Rajhradu o tom, jak se u nich vypočítává vodné a stočné, které je v Rajhradě podstatně levnější než 
v Židlochovicích. Rada města Rajhrad s provozovatelem sítě cenu každoročně projednává a tohoto jednání se 
zúčastňují i zástupci kontrolního a finančního výboru. Předsedou svazku VaK Židlochovicko mu bylo 
vysvětleno, že svazek má svůj kontrolní orgán, přesto je přesvědčen, že by tuto mělo projednávat město na 
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svých výborech.  Na závěr vyslovuje uznání a poděkování všem zastupitelům za práci a čas, které věnovali 
městu a občanům. 
p. Helma 
děkuje panu Fenzovi a je velice pochvalou potěšen. 
P. Puklová 
se dotazuje ke změně č. VIII. Územního plánu města Židlochovice. Na webových stránkách města jsou i 
předešlé změny, ne všechny jsou však vloženy správně. Nenašla zde přílohy změny č. IV. U změny č. VI jsou 
pod dokumentem „text“ zveřejněny opět výkresy místo textu. Dále se dotazuje k lokalitě nad farou, jak se 
vyvíjela její historie a v jaké fázi je změna č. VIII, která se touto lokalitou zabývá. 
Ing. Koutná 
vysvětluje, že změna č. VIII řeší dvě lokality. Jedna z nich je lokalita nad farou a rozšiřuje lokalitu pro 
umístění RD. Je ve fázi před veřejným projednáváním. 
P. Puklová 
poukazuje na umožnění výstavby na 15% plochy, což je asi 500 m2. Pochybuje, zda se bude jednat o 
výstavbu jen jednoho nebo dvou rodinných domů. Domnívá se, že se zde chystá zástavba většího rozsahu.  
Ing. Koutná 
se nedomnívá, že by výměra zastavěné plochy byla nějak nadnesená, do objemu se počítá i např. příjezdová 
komunikace.  
P. Puklová 
má obavu z povolení výstavby 5-6 RD. Pokud by tomu tak bylo, byla by prodejní cena pozemku u plotu 
velice příznivá. 
Ing. Koutná 
odpovídá, že se bude jednat o výstavbu max. dvou RD. 
 
K bodu 
31/16 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
konstatuje, že dnešní ZM je poslední. Celkem se zasedání konalo 41x, 1x bylo pro malou účast rozpuštěno. 
Hlasovalo se asi o 245 bodech se schválením usnesením, odloženy byly 2 body, neschválených 5, schválené 
protinávrhy 4, 1 bod byl stažen z programu a jedno usnesení bylo před hlasováním upraveno. Zastupitelé se 
aktivně zajímali o dění ve městě, hlasovali ve prospěch města, vysvětlovali svá stanoviska a názory, tj. 
nedocházelo k situacím, kdy zastupitel hlasuje proti nebo se zdrží hlasování bez zjevného důvodu. 
Zastupitelé přicházeli s podněty občanů, vždy vyslechli názor občana, zajímali se o danou situaci. Sám 
absolvoval 4 volební období a toto složení a pracovní atmosféra patří k těm nejlepším, které absolvoval. 
Děkuje všem přítomným, všem členům komisí a výborů. Příští jednání se bude konat asi 3 týdny po volbách, 
bude to ustavující zasedání a voliči rozhodnou o složení nového zastupitelstva. 
 
K bodu 
31/17 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19:15 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Bc. Lenka Brázdová  ........................................................  
 
 
 Jan Šotnar  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 6.10.2014 
 


