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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 18. 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 18.07 hodin přítomno 12 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Ivo Janeba, PhDr. Jitka Sýkorová, Ing. Jan Vitula 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18.07 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: 
 
25/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Růženu Strašákovou. 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
25/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 25 
 
25/1 Zahájení 
25/2 Rozprava občanů 
25/3 Zpráva o plnění usnesení 
25/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
25/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
25/6 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 
25/7 Směrnice města Židlochovice o schvalování účetní závěrky města 
25/8 Rozpočtové opatření č. 20 rozpočtu  r. 2013 
25/9 Návrh na  změnu  územního plánu města Židlochovice   
25/10 Prodej bytu č. 3  v domě č. p. 234, ulice Zámecká 
25/11 ZŠ Židlochovice – sportovní areál, schválení smlouvy o poskytnutí dotace 
25/12 Kontrolní výbor 
25/13 Rozprava občanů 
25/14 Rozprava zastupitelů 
25/15 Závěr 
 
Hlasování: 12 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 24a. 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 
25/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
25/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/3 
 
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 18.12.2013. 
 
K bodu 
25/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovicee 
 
Diskuse: 1 diskusní příspěvek 
 
P. Helma 
seznamuje přítomné s projednáváním příjmu dotace na akci kompostárna Židlochovice. Podpora činí 5 482 
tis. Kč – tj. 90% nákladů. Dále RM projednávala navrženou regulaci památkové zóny v okolí zámku. RM 
s tímto návrhem regulace nesouhlasí. Na mimořádné RM bylo projednáno navýšení kapacity MŠ Židlochovice, 
a to kvůli otevření nové třídy.  
 
K bodu 
25/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/5 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
25/5.1 ZM schvaluje: 
plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/6 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/6 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
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25/6.1 ZM schvaluje: 
Přílohu k vyhl. č.1/2012 ve znění vyhl. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu v Židlochovicích pro rok 2014, výše poplatku zůstává nezměněna. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/7 Směrnice města Židlochovice o schvalování účetní závěrky města 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/7 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
25/7.1 ZM schvaluje 
Směrnici č. 3 -   Směrnice o schvalování účetní závěrky Města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/8 Rozpočtové opatření č. 20 rozpočtu  r. 2013 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/8 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
Bc. Brázdová 
informuje, že finanční výbor doporučuje bod ke schválení. 
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, jaká částka byla dosud vybrána za pokuty za překročení rychlosti. 
P. Helma 
odpovídá, že vybraná částka činí k dnešnímu dni asi 300t tis. Kč.  150 tis. Kč stálo město pořízení jednoho 
stanoviště. 
 
Návrh usnesení: 
 
25/8.1 ZM  schvaluje : 
rozpočtové opatření č. 20 rozpočtu r. 2013. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/9 Návrh na  změnu  územního plánu města Židlochovice   
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/9 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda je navrhované usnesení v souladu s unesením technické komise. 
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Ing. Koutná 
odpovídá, že ano. 
p. Šotnar 
s navrženým usnesením souhlasí. 
 
Návrh usnesení: 
 
25/9.1 ZM rozhodlo: 
neprovádět změnu územního plánu města Židlochovice pro pozemky p. č. 545/6, 548/13 a 
548/92 v k. ú. Židlochovice.   
Jedná se o pozemky v ulici Sportovní.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/10 Prodej bytu č. 3  v domě č. p. 234, ulice Zámecká 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/10 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
25/10.1 ZM rozhodlo: 
prodat bytovou jednotku č. 234/3 v domě č. p. 234, ulice Zámecká v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 650/1, zapsanou na LV č. 2691 v KN pro obec a k.ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši 8170/32680,  spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 650/1 ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2692 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice paní xxxxxxxxxx, za cenu 1 120 000,- Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Toto rozhodnutí  je platné do 
30.4.2014. 
ZM souhlasí s provedením zástavy bytu 234/3 pro potřebu vyřizování úvěru ze strany 
kupujícího. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/11 ZŠ Židlochovice – sportovní areál, schválení smlouvy o poskytnutí dotace 
Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/11 
 
Diskuse: 2 diskusní příspěvky 
 
Ing. Chocholáč 
se dotazuje, proč nepřispěla obec Vojkovice. 
P. Helma 
odpovídá, že i když většina obcí příspěvek schválila, zastupitelstvo obce Vojkovice se na příspěvku 
nedohodlo, uvedli, že podporují místní fotbalový oddíl. 
 
Návrh usnesení: 
 
25/11.1 ZM schvaluje: 
Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro 
projekt  „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/35.0144. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/12 Kontrolní výbor 
Předkladatel: Jan Šotnar, předseda KV ZM 
popis: příloha č. 25/12 
 
Diskuse: 3 diskusní příspěvky 
 
P. Šotnar 
konstatuje, že KV provedl veřejnoprávní kontrolu ZŠ. Návrhy na opatření přijaty nebyly. Rovněž byly 
kontrolovány závazky a pohledávky města. KV ZM doporučuje pokračovat v zavedeném způsobu vymáhání 
pohledávek a jejich kontrole. Dále přednesl zprávu o činnosti KV ZM Židlochovice za rok 2013 a předkládá 
plán práce na I. pololetí roku 2014. Na závěr děkuje pracovníkům města za vstřícnost a spolupráci při 
provádění kontrol. 
MVDr. Forejtek 
se dotazuje k zápisu finančního výboru k bodu č. 5 na pronájem pozemků a budoucí prodej v lokalitě Líchy, 
kde se pozemek nachází. 
P. Helma 
vysvětluje, že se jedná o prostor ochráněný protipovodňovou hrází.  
 
ZM bere na vědomí: 
zprávy KV ZM Židlochovice.  
 
Návrh usnesení: 
 
25/12.1 ZM schvaluje: 
plán práce KV na I. pololetí 2014. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
25/13 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 10 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
upozorňuje na špatný přístup do nových prostor knihovny, občané si stěžují. 
P. Helma 
tento názor akceptuje. Na příští rok je plánováno zbudování a úprava chodníků směrem od Penny k vile. 
Stejně tak se bude řešit osvětlení k vile. 
P. Šotnar 
dále konstatuje, že přechod v zatáčce je nešťastný. 
Mgr. Šenkyřík 
souhlasí, je velmi nebezpečný.  
Ing. Koutná 
konstatuje, že úplné zrušení přechodu v zatáčce není možné. Směr od Penny bude vyřešen, v zatáčce ale 
přecházejí lidé směrem od lávky.  
MUDr. Wendsche 
děkuje za občany ulice Malinovského za rozvoz písku a dotazuje se na poškození zrcadla na Coufalíkově 
nám.  
Ing. Koutná 
odpovídá, že zrcadlo se poškodilo při větru, o opravu se město snaží vlastními silami.  
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MUDr. Wendsche 
se dotazuje na aktuální situaci kolem heren.  
JUDr. Čermáková 
vysvětluje, že asi před měsícem byla se starostou na jednání na Ministerstvu financí, kde byli velice vstřícní. 
Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení provozovat hrací automaty tam mají veliké množství a nestíhají 
je projednávat. Provozovatelé hracích automatů si platí kvalitní advokátní firmy, které přicházejí s novými 
námitkami, proč by nemělo být zakázáno automaty provozovat. Je to složitá věc, slíbili, že tyto námitky 
budou řešit globálně a alespoň některé by se mohly vyřešit do 3 měsíců.  
P. Helma 
doplňuje, že ale probíhá přirozený úbytek automatů, kdy některé společnosti vzdávají boj samy. Stávající 
stav 18 automatů je teď stabilní a nižší než dříve, kdy jich bylo 72. 
 
K bodu 
25/14 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 8 diskusních příspěvků 
 
P. Šotnar 
zve přítomné na Štěpánský košt vín místních vinařů 26.12.2013 v 10.00 hod. 
P. Helma 
doplňuje pozvánkou na Štěpánský badmintonový turnaj ve čtyřhře v místní sokolovně. 
Mgr. Šenkyřík 
zve 24.12.2013 v 15.00 hod do kostela na zpívání Hop hej koleda. 
P. Helma 
doplňuje, že zde bude i betlémské světlo. 
P. Šotnar 
děkuje za poskytnutou dotaci města zahrádkářům a dotazuje se, zda by se vyúčtování nemohlo posunout na 
pozdější termín. 
Ing. Kafková 
odpovídá, že termín bohužel z účetního hlediska posunout nelze.  
Helma 
vysvětluje, že dotace je zahrádkářům poskytována i proto, že zdarma zapůjčují svoji klubovnu SPOZu a klubu  
invalidů. 
P. Helma 
na závěr děkuje radním a zastupitelům za práci v roce 2013 a přeje do nového roku vše nejlepší, prosí i o 
předání přání kolegům z komisí. 
 
K bodu 
2515 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 19.00 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne 27.12.2013 
 


