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Zápis z 24a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 4. prosince 2013 
v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:03 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Josef Kratochvíl, Ing. Jana Králová, MUDr. Peter Wendsche, Bc. Lenka Brázdová, Ing. Ivo 
Janeba se dostavil v 18:04 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:03 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: 
 
24a/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Chocholáče a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
18.04 se dostavil Ing. Ivo Janeba, přítomno je 11 členů ZM. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24a/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 24a 
 
24a/1 Zahájení 
24a/2 Rozprava občanů 
24a/3 Prodej bytové jednotky 358/5, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 
24a/4 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2013, kterou se vydává Požární řád města 

Židlochovice 
24a/5 Rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu r. 2013 
24a/6 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
24a/7 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
24a/8 Rozprava občanů 
24a/9 Rozprava zastupitelů 
24a/10 Závěr 
 
Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 24. zasedání ZM byl řádně ověřen MVDr. Pavlem Forejtkem a Ing. 
Petrem Mašou, 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 
24a/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
24a/3 Prodej bytové jednotky 358/5, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24a/3 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
se domnívá, že prodej bytu rodinnému příslušníkovi zaměstnanci radnice bude předmětem kritiky občanů, 
navíc, když rozdíl v ceně je minimální. 
P. Helma 
odpovídá, že otevírání obálek s nabídkami byla přítomna celá rada města a 2 zaměstnanci úřadu. Může 
potvrdit neporušenost obálek a řádný průběh řízení. Pracovníci odboru investic a místního hospodářství byli 
z řízení, kvůli možné podjatosti, vyloučeni. 
JUDr. Čermáková 
doplňuje informací, že v prvním kole navíc nebyla ani žádná nabídka podána, zájem tedy nebyl. Je spíše 
dílem náhody, že se ve druhém kole sešlo 5 nabídek.  
 
Návrh usnesení: 
 
24a/3.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 358/5 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p.č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 8000/68241,  spoluvlastnický podíl 
na pozemku p.č. 20 ve výši 8000/68241, zapsané na LV č. 2175 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice panu xxxxxxxxxxxxxx, za cenu 1 256 000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto rozhodnutí  je platné do 
31.3.2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
24a/3.2 ZM schvaluje: 
uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku č. 358/5 v domě č.p. 358, Coufalíkovo nám. 
v Židlochovicích, postaveném na pozemku p.č. 20, zapsanou na LV č. 2174 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, na příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu č.p. 358 a 
pozemku p.č. 20, vše v k.ú. Židlochovice, mezi městem Židlochovice a peněžním ústavem 
poskytujícím úvěr, a to v souvislosti s prodejem předmětu zástavy za účelem zajištění úvěru 
poskytnutého bankou na zaplacení kupní ceny. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24a/4 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2013, kterou se vydává Požární řád 

města Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
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popis: příloha č. 24a/4 
 
Diskuse: 12 diskusních příspěvků 
 
Doc. Francán 
se dotazuje k regulaci pálení odpadu ze zahrádek, které funguje v některých obcích. Zbudováním 
kompostárny je v Židlochovicích k této regulaci ještě o důvod víc.  Popisuje konkrétní situaci a dotazuje se, 
zda město neplánuje regulaci např. určením konkrétních dnů pro pálení. 
P. Helma 
odpovídá, že město pracuje na zřízení vyhlášky, která by pálení suchých rostlinných materiálů regulovala.  
Ing. Vitula 
seznamuje zastupitele s dalšími možnými postupy, které by město mohlo volit. V některých obcích např. 
zavedli zveřejňování fotek komínů, ze kterých se kouří. Konkrétní kontrola objektů ale naráží na domovní 
svobodu. Ani ústavní právníci se v tomto neshodnou.  
Ing. Janeba 
se dotazuje na zbudování kontejnerů na bioodpad po městě.  
P. Helma 
odpovídá, že touto cestou by se město mohlo vydat, ale zvolilo zatím jinou cestu, a to zbudování 
kompostárny. Dalším krokem by pak mohlo být pořízení kompostérů do domácností, aby si lidé likvidovali 
kompost sami. Svážení kompostu je nákladově stejné jako svážení komunálního odpadu. 
Ing. Vitula 
souhlasí a konstatuje, že cesta kompostárny je ekologičtější než řešení svozem. Navíc nádoby bioodpadu 
mohou v létě zapáchat.  
MVDr. Forejtek 
se vrací k problému, že lidé spalují vše možné a uvádí konkrétní příklad. Ve vzduchu pak poletují škodliviny, 
o kterých ani nevíme.  
P. Šebek 
popisuje situaci, kdy byla městská policie přivolána ke konkrétnímu případu. Majitel nemovitosti vpustil 
strážníka do domu, ten se však přesvědčil, že v kotli a připraveno k dalšímu pálení bylo opravdu jen dřevo.   
Doc. Francán 
konstatuje, že existuje na měření kouře technologie.  
MVDr. Forejtek 
navrhuje zveřejnit v infokanále informaci, že viníci budou dokumentování a zveřejňováni.  
P. Šotnar 
se dotazuje k požárnímu řádu – kde se bude brát voda v případě poruchy na hlavním vodovodním řadu? 
Ing. Koutná 
odpovídá, že tuto situaci si řeší hasiči.  
 
Návrh usnesení: 
 
24a/4.1 ZM vydává: 
s účinností od 1.1.2014  Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 2/2013, kterou se 
vydává Požární řád města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24a/5 Rozpočtové opatření č. 18  rozpočtu  r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24a/5 
 
Diskuse: 5 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
Má za to, že 91 tisíc za pořízení vánočního osvětlení je vysoká částka.  
P. Helma 
odpovídá, že rada vybrala nejlevnější variantu.  
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Mgr. Šenkyřík 
doplňuje, že město čelilo dva roky za vánoční osvětlení kritice občanů. Původní bylo nedůstojné, navíc často 
poruchové. V loňském roce se celá obnova osvětlení neschválila, proto byla část přesunuta do roku 
letošního. Navíc i provoz tohoto nového osvětlení je méně nákladný.  
Ing. Janeba 
naopak za novou výzdobu děkuje a konstatuje, že i on byl kritikem té minulé. Do příštího roku navrhuje 
obnovu osvětlení vánočního stromu.    
Mgr. Šenkyřík 
je spíše příznivcem nového prostoru pro vánoční strom. Např. prostor u obchodního centra p. Outulného, 
kde je i lepší prostranství např. pro vystoupení dětí. 
 
Návrh usnesení: 
 
24a/5.1 ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 18 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24a/6 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení I. 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24a/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24a/6.1 ZM rozhodlo: 
o přidělení půjček podle platné vyhl. č. 7/97 – FRB I - dle seznamu. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24a/7 Úvěr z Fondu rozvoje bydlení III 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 24a/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
24a/7.1 ZM rozhodlo: 
přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
24a/8 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
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P. Šotnar 
se dotazuje k úmrtí internisty MUDr. Hladkého. Zajímá ho obsazení ordinace. 
P. Helma 
seznamuje přítomné se situací. Město již dříve činilo nějaké kroky k fungování ordinace, vzhledem 
k vysokému věku pana doktora. Město bylo a je v kontaktu v této věci s krajem. Již dříve, před jeho úmrtím, 
bylo krajem naplánováno výběrové řízení pro tuto ordinaci, o které požádal sám pan doktor Hladký, který 
chtěl provoz zajišťovat svou společností s.r.o. Vzhledem k této skutečnosti tak proběhlo toto výběrové řízení 
velice brzy. Kraj vybral pro fungování ordinace MUDr. Hladkou, jeho manželku, která provoz zajistí 
pravděpodobně zaměstnáním nového doktora začátkem nového roku.   
JUDr. Čemáková 
doplňuje, že je v kontaktu se zdravotní sestrou pana doktora, nezbytné úkony jsou pro pacienty zajištěny 
smluvně u jiných lékařů.   
 
K bodu 
24a/9 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
24a/10 Závěr 
 
 
Zasedání ukončeno v 18:45 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Ing. Petr Chocholáč  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 13.12.2013 
 


