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1Zprávy z radnice

USNESENÍ Č. 21/2008

USNESENÍ Č. 21/2008

z 21. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané 
Dne 14. července 2008 v 15 hodin v 
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že
 1.1  RMM je plně usnášeníschop-
ná (v počtu 4, jmenovitě viz prezenč-
ní listina)
RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou
RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 21. jednání RMM
RMM schvaluje navržený program 
21. schůze RMM

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 21.1.1: RMM bere na vědo-

mí plnění úkolů uložených na 20. 
zasedání RMM 

Bod 2 – Projednání důležitých 
smluv a faktur 
Usnesení 21.2.1: RMM schvaluje 

smlouvu o umožnění provedení 
stavby vjezdu pro objekt RD na 
p.č. 347 mezi městem Modřice a 
Ing. Františkem Brabcem

Usnesení 21.2.2: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby plynovodní přípojky pro 
objekt RD na p.č. 223 ul. Krakov-
ská mezi městem Modřice a Ing. 
Hanou Filovou

Usnesení 21.2.3: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 

stavby přípojky telefonu pro objekt 
RD U Hřiště na pozemku p.č. 979/3 
mezi městem Modřice a firmou Tele-
fonica O2 Czech republic a. s. 

Usnesení 21.2.4: RMM schvaluje do-
datek č. 1 smlouvy o nájmu bytu č. 
7/40 v BD Za Humny mezi městem 
Modřice a p. Molákovou. Dodatek se 
týká změny příjmení nájemnice na 
p. Zadražilovou

Usnesení 21.2.5: RMM schvaluje doda-
tek č. 3 smlouvy o dílo č. 2008/04 na 
stavbu „Stavební úpravy MŠ – Be-
nešova 271, Modřice“ mezi městem 
Modřice a firmou Stavoservis Kyjov, 
spol. s r. o. na částku 105.837,- Kč s 
19 % DPH

Usnesení 21.2.6: RMM schvaluje 
dodatek ke kupní smlouvě ze dne 
17.3.2008 na pořízení zimní výbavy 
pro traktor John Deerre mezi měs-
tem Modřice a firmou Hitl, s. r. o. na 
částku 263.763,50,- Kč vč. 19% DPH

Usnesení 21.2.7: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby prodloužení komunikace na 
p.č. 2090 mezi městem Modřice a 
firmou Hutira-Brno, s. r. o. v lokalitě 
U Vlečky

Usnesení 21.2.8: RMM schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
dodávku modřického zpravodaje 
mezi městem Modřice a firmou 
Poring, s. r. o.   

Usnesení 21.2.9: RMM schvaluje 
dodatek č. 1 smlouvy o provozování 
sběrného střediska odpadů na sběr 
elektrozařízení pro firmy Elektrowin, 

Asekol a Ekolap mezi městem Modři-
ce a firmou Sita CZ a. s. 

Usnesení 21.2.10: RMM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu JMK na realizaci projektu 
územní plán Modřice mezi městem 
Modřice a poskytovatelem JMK na 
částku 200.000,- Kč

Usnesení 21.2.11: RMM schvaluje do-
hodu o způsobu provedení údržby 
ochranných pásem vedení ČEPS a. 
s. o odstranění porostu z ochraných 
pásem vedení mezi městem Modřice 
a firmou ČEPS, a. s., která pověřila 
k jednání plnou mocí firmu Forester 
servis, s. r. o.

Usnesení 21.2.12: RMM schvaluje 
smlouvu o dílo na zhotovení projek-
tové dokumentace studie křižovatky 
silnice II/152 a ulic Havlíčkova a 
U Vlečky mezi městem Modřice a 
firmou Ateliér DPK, s. r. o. za částku 
130.900,- Kč vč. 19 % DPH 

Usnesení 21.2.13: RMM schvaluje doho-
du o užívání veřejného prostranství 
a chodníků za účelem realizace akce 
„Telekomunikační vedení – optická 
přípojka NetDataComm, Modřice, 
Masarykova – Nádražní“ na pozem-
cích p.č. 2053/1, 2049/1, 589/1, 2052, 
592/1, 2048/1, 2051/03, 2047/1, 668, 
2042/1, 2040, 2041, 460/4 mezi měs-
tem Modřice a firmou NetDataComm 
s. r. o.

Usnesení 21.2.14: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na realizaci stavby „Mod-
řice – Havlíčkova, stavební úpravy 
NN“ mezi městem Modřice a firmou 
E.ON Distribuce, a. s. za úplatu dle 
sazebníku úhrad za zřizování věc-

ných břemen na nemovitém majet-
ku ve vlastnictví města Modřice 

Usnesení 21.2.15: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na umístění ka-
belového vedení NN a přípojkové 
skříně na akci „Modřice, Masary-
kova, Benešova, Podabradova, Hu-
sova – rozšíření NN“ mezi městem 
Modřice a firmou E.ON Distribuce, 
a. s. za úplatu dle sazebníku úhrad 
za zřizování věcných břemen na 
nemovitém majetku ve vlastnictví 
města Modřice   

Usnesení 21.2.16: RMM schvaluje 
smlouvu o dílo na provedení 
sběru dat, podkladů a materiálů o 
městě Modřice, metodické vedení 
při sběru dat, redakční zpracování 
taxtů a jejich konečná úprava pro 
knižní vydání publikace o městě 
Modřice mezi městem Modřice a 
firmou Margita Kalvodová, Vyda-
vatelské a nakladatelské činnosti 
za celkovou částku 59.000,- Kč vč. 
19% DPH

Usnesení 21.2.17: RMM schvaluje 
darovací smlouvu na dar pro 
účely a podporu akce „Turnaj 
mladších žáků v kopané O pohár 
starosty města Modřice“ ve dnech 
1.8.-3.8.2008 v Modřicích mezi 
městem Modřice a firmou Somer-
ston Olympia CZ, s. r. o. ve výši 
50.000,- Kč

Usnesení 21.2.18: RMM schvaluje 
darovací smlouvu na dar pro 
účely a podporu akce „Turnaj 
mladších žáků v kopané O pohár 
starosty města Modřice“ ve dnech 
1.8.-3.8.2008 v Modřicích mezi měs-



16 17

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e 

- U
SN

ES
EN

Í

www.mesto-modrice.cz

Zprávy z radnice - U
SN

ESEN
Í

Zpravodaj 9/2008

tem Modřice a firmou Rostislav 
Brabec ve výši 1.000,- Kč

Usnesení 21.2.19: RMM schvaluje 
darovací smlouvu  na dar pro 
účely a podporu akce „Turnaj 
mladších žáků v kopané O po-
hár starosty města Modřice“ ve 
dnech 1.8.-3.8.2008 v Modřicích 
mezi městem Modřice a firmou 
Koordita, a. s. ve výši 10.000,- Kč

Usnesení 21.2.20: RMM schvaluje 
darovací smlouvu na dar pro 
účely a podporu akce „Turnaj 
mladších žáků v kopané O po-
hár starosty města Modřice“ ve 
dnech 1.8.-3.8.2008 v Modřicích 
mezi městem Modřice a firmou 
Kooperativa, a. s. Částka nebyla 
specifikována

Usnesení 21.2.21: RMM schvaluje 
dodatek č. 1 smlouvy o nájmu 
bytu v BD Za Humny mezi měs-
tem Modřice a p. Fňukalovou. 
Dodatek se týká změny příjmení 
nájemnice na p. Hoškovou 

Bod 3 – Projednání podnikatel-
ských aktivit

Usnesení 21.3.1: RMM schvaluje 
doplněnou žádost o provozo-
vání sezónního prodeje občer-
stvení a náhradních dílů na 
kolečkové brusle a kola včetně 
sociálního zařízení předložená 
Ing. Jiřím Brabcem. 

Usnesení 21.3.2: RMM schvaluje 
žádost o stánkový prodej v 
době Svatováclavských hodů 
dne 28.9.2008 p. Dagmar Hube-
né. RMM schvaluje povolování 
pronájmů pozemků za účelem 
stánkového prodeje v době Sva-

továclavských hodů dle platných 
vyhlášek města Modřice   

Usnesení 21.3.3: RMM postupuje 
žádost o dokoupení části pozemku 
p.č. 2051/3 ZMM a současně nedo-
poručuje schválení této transkace 

Usnesení 21.3.4: RMM ukládá staros-
tovi připravit podrobné podklady 
pro realizaci fotovoltaického sys-
tému na obou budovách ZŠ a vést 
jednání v cenové otázce. Podklady 
připravit na rozhodnutí do příštího 
jednání RMM

Usnesení 21.3.5: RMM dle nově před-
ložených a doplněných podkladů 
firmou PODA, a. s. souhlasí s dočas-
ným prvedením rozvodů optické 
sítě formou závěsných kabelů 

Bod 4 – Projednání zpráv z komisí a 
výborů 
Usnesení 21.4.1: RMM bere na vědo-

mí zápis č. 017 ze zasedání KÚPR 
ze dne 9.7.2008 a plně souhlasí se 
závěry a stanovisky navrženými 
komisí v tomto zápise

Usnesení 21.4.1.1: RMM souhlasí 
se stavbou RD na p.č. 2485/37 v 
lokalitě Bobrava a upozorňuje na 
dodržení odstupových vzdáleností 
od hranic pozemků stavebníka    

Usnesení 21.4.1.2: RMM souhlasí s 
napojením RD p.č. 929/1 p. Mato-
chy do žumpy

Usnesení 21.4.2: RMM schvaluje vyúč-
tování akce šermířský den konaný 
21.6.2008 

Usnesení 21.4.3: RMM schvaluje mi-
mořádné odměny pro členy KŠK a 
redakční rady za organizaci šermíř-
ského dne konaného 21.6.2008 

Usnesení 21.4.4: RMM bere na vědo-

mí zápis z jednání muzejního spolku 
ze dne 30.6.2008

Usnesení 21.4.5: RMM bere na vědo-
mí přehled činnosti MP za měsíc 
červen 2008

Usnesení 21.4.6: RMM bere na vě-
domí zápis ze zasedání KV ze dne 
24.6.2008 a předkládá ho na projed-
nání do zářijového jednání ZMM  

Usnesení 21.4.7: RMM bere na vědomí 
zápis č. 016 ze zasedání FV ze dne 
17.6.2008 a ukládá starostovi prově-
řit schvalování zřizování věcných 
břemen. RMM předává zápis FV 
ze dne 17.6.2008 na projednání do 
zářijového ZMM

Bod 5 – Různé, diskuse
Usnesení 21.5.1: RMM ukládá staros-

tovi připravit podklady pro jednání 
ZMM pro žádost o udělení obecního 
symbolu města – znak

Usnesení 21.5.2: RMM ruší prodej 
stroje TERA DSK 317/S. 

Usnesení 21.5.3: RMM schvaluje sta-
novisko s kladným vyjádřením a s 
podmínkami k akci „ČOV Brno-Mod-
řice, optimalizace provozu“ firmě 
BVaK  a. s. 

Usnesení 21.5.4: RMM schvaluje doho-
dy o provedení práce – pořadatel-
ská služba při konání šermířského 
dne konaného 21.6.2008 a ukládá 
starostovi prověření odměny p. 
Eignerovi za pořádání šermířského 
dne

Usnesení 21.5.5: RMM jako orgán 
příslušný v souladu s ustanove-
ním § 103 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje 

sl. Petře Havelkové, DiS. plat za 
funkci vedoucí odboru správního 
a finančního Městského úřadu 
Modřice na návrh Ing. Josefa Šišky 
v platovém tarifu 10/1, příplatek 
za vedení ve výši 5% a osobní 
příplatek ve výši 10% s účinností 
od 1.července 2008

Usnesení 21.5.6: RMM jako orgán 
příslušný v souladu s ustanove-
ním § 103 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje p. 
Petru Fialovi plat za funkci vedou-
cího Muzea města Modřice – orga-
nizační složky města Modřice na 
návrh Ing. Josefa Šišky v platovém 
tarifu 10/9, příplatek za vedení 
ve výši 5% a osobní příplatek ve 
výši 7,5% při polovičním úvazku s 
účinností od 1. července 2008  

Usnesení 21.5.7: RMM schvaluje 
nabídku na opravu historického 
náhrobku na hřbitově za částku 
48.200,- Kč od p. Pořízka. Částka 
bude čerpána z ropočtu města  
oddělení paragraf u 3632 Pohřeb-
nictví 

Usnesení 21.5.8: RMM schvaluje po-
řízení modulu „Registr oznámení“ 
dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu 
zájmů od dodavatele firmy SG 
Soft, spol. s r. o. v pořizovací ceně 
dle nabídky 6.450,- Kč a s měsíč-
ním paušálem 130,- Kč

Usnesení 21.5.9: RMM schvaluje 
rozdělení pozemku p.č. 2053/17 
dle předloženého geometrického 
plánu na pozemky p.č. 2053/17 a 
2053/38 

Usnesení 21.5.10: RMM schvaluje 
ukončení nájmu garážového stání 
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č.19 p. Raithové na vlastní žádost 
Usnesení 21.5.11: RMM schvaluje 

ukončení nájmu v městském bytě 
č. 9/45 a garážového stání č. 22 v 
BD Za Humny p. Jarošové. RMM 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 
7/28 p. Grosové, mimo garážového 
stání č. 5. RMM schvaluje přidě-
lení bytu č. 9/45 p. Grosové bez 
garážového stání č. 22   

Usnesení 21.5.12: RMM schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 4/13 v BD 
Za Humny p. Šikulovi a schvaluje 
přidělení bytu č. 4/13 v BD Za 
Humny p. Gerlichové 

Usnesení 21.5.13: RMM schvaluje 
zvýšení nájemného v městských 
bytech dle sdělení Ministerstva 
pro místní rozvoj ze dne 11.6.2008 
č. 214/2008 na částku 25,- Kč/m2 

Usnesení 21.5.14: RMM schvaluje na-
bídku na klimatizační jednotku do 
obřadní síně od dodavatele firmy 
AMENITY s. r. o. v ceně 39.530,- Kč 
bez DPH. Částka bude čerpána z 
oddělení paragrafu 3613 Nebytové 
hospodářství   

Usnesení 21.5.15: RMM schvaluje rea-
lizaci zpomalovacích prahů včetně 
dopravního značení v lokalitě Za 
Humny firmou MAHU CZ, s. r. o. 
za částku 243.898,- Kč včetně DPH 

Usnesení 21.5.16: RMM bere na vě-
domí zprávu o hodnocení činnosti 
městské knihovny Modřice  

Usnesení 21.5.17: RMM schvaluje žá-
dost firmy Dopravoprojekt Brno a. 
s. o vyjádření k záboru pozemků 
ve vlastnictví města Modřice na 
připravovanou výstavbu protihlu-
kových stěn silnice I/52

Usnesení 21.5.18: RMM ukládá starosto-
vi připravit do příštího jednání RMM 
návrh smlouvy o realizaci studie 
dopravního řešení v katastru města 
Modřice 

Usnesení 21.5.19: RMM nesouhlasí s 
opravou plotu předloženou p. Hor-
ňákem. RMM navrhuje poškozené-
mu p. Horňákovi kompenzaci za část 
poškozeného plotu ve výši 6.000,- Kč

Usnesení 21.5.20: RMM schvaluje 
příspěvek manželům Šídlovým na 
poškozené oplocení pozemku p. č. 
1564 spadlou lípou ve výši 6.000,- Kč  

Usnesení 21.5.21: RMM schvaluje 
čerpání řádné dovolené ředitelce MŠ 
Modřice Mgr. Šikulové

Usnesení 21.5.22: RMM schvaluje úpra-
vu rozpočtu č. 25 – přesuny v rámci 
oddělení paragrafů. Celková výše 
příjmů a výdajů rozpočtu schválené-
ho ZMM bude nezměněna 

Usnesení 21.5.23: RMM bere na vědo-
mí nastíněný rozpočet Svatováclav-
ských hodů konaných v termínu od 
27.9.-29.9.2008 v předpokládaných 
celkových přímých nákladech pro 
město 101.350,- Kč  

Usnesení 21.5.24: RMM bere na vědo-
mí stížnost obyvatelů ul. Masaryko-
vy a ukládá starostovi zajistit předá-
ní petice kompetentním orgánům

Usnesení 21.5.25: RMM zamítá prezen-
taci města Modřice v časopise Ob-
chodní týdeník vydavatelství Mladá 
Fronta, a. s.   

Usnesení 21.5.26: RMM bere na vědo-
mí generální žádost Občanského 
sdružení „Za čisté a klidné Modřice“ 
a ukládá starostovi předání žádosti 
kompetentním osobám MěÚ Mod-
řice 

Usnesení 21.5.27: RMM bere na vědo-
mí poděkování od p. Brožové za po-
skytnutý příspěvek na kompenzační 
pomůcku pro syna Karla Brože 

Usnesení 21.5.28: RMM  bere na 
vědomí poděkování p. Kapitánika 
za vybudování dětského hřiště na 
Rybníčku  

Usnesení 21.5.29:  RMM schvalu-
je pořízení 500 ks reklamních 
propisek za celkovou částku do 
7.000,- Kč včetně DPH.  Částka 
bude čerpána z oddělení paragra-
fu 6171 Činnost místní správy

USNESENÍ Č. 22/2008

USNESENÍ Č. 22/2008

z 22. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané 
Dne 11. srpna 2008 v 16 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
RMM je plně usnášeníschopná (v 

počtu 3, jmenovitě viz prezenční 
listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 22. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 22. 
schůze RMM  

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Nové usnesení 22.1.1: Oprava usnese-

ní 21.5.14. RMM schvaluje nabíd-
ku na klimatizační jednotku do 
obřadní síně od dodavatele firmy 
AMENITY s. r. o. v ceně 39.530,- Kč 
bez DPH. Částka bude čerpána z 
oddělení paragrafu 6171 Činnost 
místní správy    

Usnesení 22.1.2: RMM bere na vědo-
mí plnění úkolů uložených na 21. 
zasedání RMM 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv 
a faktur 

Usnesení 22.2.1: RMM schvaluje 
smlouvu o bezúplatné výpůjčce po-
zemků mezi městem Modřice a SÚS 
JMK na pozemky dotčené trvalým 
záborem p. č. 1097 – 472m2,  1098 – 
83m2, 2053/1 – 731m2  a dočasným 
záborem p. č. 1098 – 115m2,  2039 – 
28m2,  2056/1 – 116m2, 2036 – 330m2,  
2053/1 – 48m2 pro stavbu mostu ul. 
Benešova  

Usnesení 22.2.2: RMM schvaluje smlou-
vu o zřízení bezúplatného věcného 
břemene na pozemek p. č. 2049/1 
na základě podmínek a smlouvy o 
smlouvě budoucí schválené RMM 
mezi městem Modřice a BVK a. s. 

Usnesení 22.2.3: RMM schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
za úplatu na pozemek p. č. 2059/6 
ul. Brněnská pro podzemní teleko-
munikační vedení pro TS2 Mýtné 
I/52 mezi městem Modřice a firmou 
Telefónica O2 Czech Republik, a. s. 

Usnesení 22.2.4: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu za úplatu mezi městem 
Modřice a firmou E.ON Distribuce, 
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a. s. na pozemek 460/30 pro akci 
„Modřice, Masarykova, kabel NN, 
Sceptrum“  

Usnesení 22.2.5: RMM schvaluje 
smlouvu o  smlouvě budoucí 
o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu za úplatu mezi 
městem Modřice a firmou E.ON 
Distribuce, a. s. na pozemek p. č. 
2123/1 pro akci „Středisko obcho-
du a služeb u D2, Brno-Modřice III, 
přívod VN – 22kv 3. etapa“  

Usnesení 22.2.6: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby mezi městem Modřice a 
firmou E.ON Distribuce, a. s. o re-
alizaci přívodu VN – 22kv, etapa 3 
pro středisko obchodu a služeb u 
D2, Brno-Modřice III na pozemku  
p. č. 2123/1  

Usnesení 22.2.7: RMM schvaluje 
mandátní smlouvu mezi městem 
Modřice a p. Liborem Kočířem na 
vykonávání stavebního dozoru 
investora na akci „Protihluková 
stěna Modřice na silnici II/152 
vlevo  3. etapa – úsek 3.001-3.099“ 
za cenu 92.160,- Kč vč. DPH 

Usnesení 22.2.8: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby mezi městem Modřice a 
p. Vladimírem Štěpánkem na akci 
,,Kanalizační přípojka“ pro objekt 
na p. č. 1117 ul. Brněnská č.p. 415. 
Stavba bude provedena na p. č. 
2056/1 

Usnesení 22.2.9: RMM schvaluje 
dodatek  č. 4 smlouvy o dílo č. 
2008/04 mezi městem Modřice 
a firmou Stavoservis Kyjov o 
prodloužení termínu realizace díla 
„Stavební úpravy MŠ – Benešova 

271, Modřice“ a to z 30.7.2008 na 
6.8.2008

Usnesení 22.2.10: RMM schvaluje do-
datek ke smlouvě o dílo č. 735-2008 
mezi městem Modřice a firmou Aleš 
Vlach - Plastová okna na akci výmě-
na oken v BD Za Humny na zvýšení 
ceny na 1.754.615,- Kč vč. DPH z dů-
vodu navýšení požadovaných prací 

Usnesení 22.2.11: RMM schvaluje 
smlouvu o poskytování telekomuni-
kační služby Qnet – Qvoice (VOIP) 
mezi městem Modřice a firmou Qnet 
CZ, s. r. o. na hlasové služby VOIP 
prostřednictvím sítě internet a o 
přidělení telefonních čísel   

Usnesení 22.2.12: RMM schvaluje daro-
vací smlouvu mezi městem Modřice 
a firmou HITL, s. r. o. o poskytnutí 
peněžního daru ve výši 5.000,- Kč 
pro zakoupení sloh na noty pro Smí-
šený pěvecký sbor Modřice.

Bod 3 – Projednání podnikatelských 
aktivit

Usnesení 22.3.1: RMM nemá námitek 
proti provedení změny využití po-
zemku p. č. 1203/27 v k.ú. Modřice o 
výměře 5239m2 ze stávajícího ostatní 
plocha dobývací prostor na ostatní 
plocha bez zpevnění   

Usnesení 22.3.2: RMM nemá žádné 
připomínky k podanému podnikatel-
skému záměru firmy  DECATHLON 
CZ  na p.č. 1975/1 za Gigasportem a 
toto vyjádření nenahrazuje přísluš-
né posouzení záměru k územnímu 
řízení  

Bod 4 – Projednání zpráv z komisí a 
výborů

Usnesení 22.4.1: RMM nemá připomí-

nek k předloženému návrhu č. II 
ÚPN SÚ Popovice

Usnesení 22.4.2: RMM souhlasí s pro-
dloužením splaškové kanalizace v 
ulici Příční pro výstavbu RD   

Usnesení 22.4.3: RMM souhlasí s 
předloženou dokumentací k ÚŘ 
a ke stavebnímu povolení na akci 
„Středisko obchodu a služeb u D2, 
Brno-Modřice III, přívod VN – 22kv, 
etapa 3“  

Usnesení 22.4.4: RMM souhlasí s 
projektovou dokumentací řadového 
RD typu A2 a B1 za účelem ohlášení 
stavby v lokalitě Bobrava 

Usnesení 22.4.5: RMM bere na vědomí 
zprávu o kontrole dodržování stano-
vených limitů rychlosti v silničním 
provozu provedené PČR v měsíci 
červnu 

Usnesení 22.4.6: RMM bere na vědomí 
přehled činnosti MP za měsíc červe-
nec 2008 

Bod 5 – Příprava zasedání zastupitel-
stva 15. září 2008 

Usnesení 22.5.3: RMM bere na vědomí 
přípravu zářijového ZMM  

Bod 6 – Různé, diskuse
Usnesení 22.6.1: RMM schvaluje text 

výzvy k podání nabídky na reali-
zaci „Protihlukové stěny na silnici 
II/152 vlevo – 3.etapa, v úseku 
127,296-127,710 km staniční silnice 
II/152“, mimo úsek PHS na želez-
ničním mostě v délce 52.5m včetně 
textu smlouvy o dílo, obchodních a 
technických podmínek 

Usnesení 22.6.2: RMM schvaluje 
oslovení firem: Silnice Brno, Stra-
bag, Keller, Stazepo, CSGate Silver 

plastics pro realizaci „Protihluko-
vé stěny na silnici II/152 vlevo – 3. 
etapa, v úseku 127,296-127,710 km 
staniční silnice II/152“

Usnesení 22.6.3: RMM jmenuje tyto 
členy hodnotící komise plnící zá-
roveň funkci komise pro otevírání 
obálek na realizaci díla „Protihlu-
ková stěna na silnici II/152 vlevo 
– 3. etapa v úseku 127,296-127,710 
km staniční silnice II/152“: Ing. 
Josef Šiška, Mgr. Jaroslav Sedlák, 
Libor Kočíř, Sylva Bernátová, 
MUDr. Jaroslava Tomandlová. 
Jako náhradníky jmenuje Ing. 
Hanu Chybíkovou, Květoslavu 
Höklovou, Dagmar Hoškovou, 
DiS., Ing. Libora Procházku, MBA, 
Ing. Josefa Šišku st. 

Usnesení 22.6.4: RMM schvaluje 
prominutí penále za nedodržení 
termínu dokončení díla dětské 
hřiště Rybníček firmě Flora Servis 
po vzájemné dohodě ve vztahu 
k provedeným nepředvídaným  
vícepracím 

Usnesení 22.6.5: RMM schvaluje 
převod nájmu bytu č. 7/28 v BD 
Za Humny z p. Jany Grosové na p. 
Danu Odehnalovou 

Usnesení 22.6.6: RMM schvaluje 
ukončení nájmu garážového stání 
č. 22 v BD Za Humny k 31.8.2008 
paní Leoně Jarošové a schvaluje 
ukončení nájmu garážového stání 
č. 2 v BD Za Humny k 30.9.2008 p. 
Karlovi Kozlíčkovi 

Usnesení 21.6.7: RMM schvaluje 
přidělení garážového stání č. 17 v 
BD Za Humny p. Evě Kuchtové 

Usnesení 22.6.8: RMM schvaluje 
změnu provozního řádu areálu 



 
V pr b hu m síce zá í 2008 zahájí spole nost    
PODA a.s. ve spolupráci s m stem Mod ice I etapu 
výstavby metropolitní optické sít . V  I etap  se 
bude výstavba provád t na ulicích Sadova, 
Pod bradova, Pilcova, Husova a Komenského. 
Optické kabely budou do obytných dom   
p ivedeny z ásti zemním vedením a z ásti 
technologií do asn  umíst ných nadzemních 
pr v s  s  postupným ukládáním do zem  
v závislosti na  postupu prací s budováním nového 
vedení venkovního osv tlení. 
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Pod Kaštany v článku poplatek za 
nájem  

 Usnesení 22.6.9: RMM schvaluje 
uhrazení náhrady za škody způso-
bené veřejnou zelení během vě-
trné smršti dne 18.6.2008 p. Anně 
Klimešové ve výši 5.000,- Kč

Usnesení 21.6.10: RMM schvaluje 
termíny konání komorních kon-
certů na městské radnici ve velké 
zasedací místnosti v roce 2009

Usnesení 22.6.11: RMM schvaluje ná-
kup paměti pro notebook starosty 
v ceně 553,- Kč vč. DPH a skarto-
vačky pro potřeby úřadu v ceně 
3.273,- Kč vč. DPH. Finance budou 
čerpány z oddělení paragrafu 6171 
činnost místní správy 

Usnesení 22.6.12: RMM schvalu-
je vyřazení 369 svazků knih z 
městské knihovny v Modřicích dle 
seznamu předloženého vedoucí 

Seznam použitých zkratek:
RMM - Rada města Modřice
ZMM - Zastupitelstvo města 
Modřice
FV - Finanční výbor
KV - Kontrolní výbor
BD - bytový dům
RD - rodinný dům
ČOV - čistírna odpadních vod
NN - nízké napětí
VN - vysoké napětí
BVK - Brněnské vodárny a 
kanalizace
SÚS - Správa a údržba silnic
VO - veřejné osvětlení
KÚPR - Komise územního pláno-
vání a rozvoje
MP - městská policie
JMK - Jihomoravský kraj

z 5. mimořádného veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Modřice 
(dále jen „ZMM“), konaného 
Dne 14. července 2008 v 18 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že
 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 14, jmenovitě viz prezenční 
listina)

 1.2 ZMM schvaluje za ověřovatele 
zápisu 5. mimořádného zasedání 
RNDr. Miladu Ptáčkovou a Doc. 
Ing. Ludvíka Nováka, CSc. a jako 
zapisovatelku Bc. Kateřinu Homol-
kovou

knihovny, který je součástí zápisu ze 
zasedání RMM 

Usnesení 22.6.13: RMM schvaluje úpra-
vu rozpočtu č. 26 přesuny v rámci 
oddělení paragrafů. Celková výše 
příjmů a výdajů rozpočtu města 
schváleného ZMM bude nezměněna 

Usnesení 22.6.14: RMM bere na vědo-
mí zprávu o přípravě realizace VO v 
lokalitě Za Humny a ukládá místosta-
rostce připravit výběr dodavatele na 
příští jednání RMM    

Usnesení 22.6.15: RMM neschvaluje 
zaslání soupisu kulturních akcí do 
brožury kalendárium 2009 

Usnesení 22.6.16: RMM pověřuje sta-
rostu oslovením alespoň dvou firem 
na zpracování nabídky na získání 
dotací z EU na realizaci akce „Revi-
talizace dolní části náměstí Svobody 
v Modřicích“

USNESENÍ Č. 5/2008

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

ZMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 5. mimořádného zasedání 
ZMM
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

ZMM schvaluje navržený program 5. 
mimořádného zasedání ZMM  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Vydání Změny č. VII Územní-
ho plánu sídelního útvaru Modřice
Usnesení 5.1: ZMM vydává změnu 

č. VII Územního plánu sídelního 
útvaru Modřice opatřením obecné 
povahy č. 2/2008 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Volby do zastupitelstev krajů 
Volby do zastupitelstev krajů vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb. a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva 
vnitra č. 152/2000 Sb., se budou konat ve dvou dnech a to v pátek 17.10.2008 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a 
státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem. 
Všem voličům budou doručeny hlasovací lístky prostřednictvím České pošty 
nejpozději 3 dny přede dnem zahájení voleb. V případě nedoručení hlasova-
cích lístků, obdrží je volič přímo v den voleb ve volební místnosti. 
Město Modřice je rozděleno do dvou volebních okrsků. Volební místnost pro 
okrsek č. 1 se nachází v budově Základní školy Modřice, Komenského 343. 
Volební místnost č. 2 se nachází v klubovně městského úřadu Modřice, nám. 
Svobody 93, vchod z Masarykovy ulice. Rozdělení ulic a bližší informace bu-
dou vyvěšeny v úředních deskách Městského úřadu Modřice.
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Město Modřice – Městský úřad Modřice

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Starosta města Modřice
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice 

ekonom
s místem výkonu práce: odbor správní a finanční

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 312/2002 Sb.)
Charakteristika pozice:
Zajišťuje rozpočetnictví a účetnictví města, zabezpečuje financování města a styk s bankou, zajišťuje 
finanční kontroly a vnitřní audit dle příslušné legislativy, zajišťuje provedení přezkoumání hospoda-
ření města, připravuje příslušné podklady a navrhuje přijetí opatření k nápravě závadných stavů, 
vede evidenci cenných papírů, akcií a sponzorských darů, realizuje daňovou politiku města, za-
bezpečuje veškeré ekonomické vazby na státní rozpočet či na rozpočet kraje, zajišťuje výkaznictví, 
rozbory a statistiku v ekonomické oblasti, zastupuje účetní, zabezpečuje centrální vedení účetní 
evidence, vede centrální evidenci majetku města a zabezpečuje všechny úkoly v oblasti investičního 
účetnictví, organizuje roční inventury majetku města a do všech důsledků je zajišťuje (včetně likvi-
dací nepotřebného majetku), zajišťuje  zákonné uložení vlastních dokumentů do předání ústřední 
spisovně města Modřice, spolupracuje s Finančním výborem, účastní se plánování investic města z 
hlediska dlouhodobého vývoje, sleduje ekonomiku realizované investiční výstavby 
a zabezpečuje investiční výkaznictví, statistiku a rozbory. Platové zařazení:
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě (platová třída 10).
Požadavky:
•vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání s ekono-
mickým zaměřením,
•praxe v oboru (10 let),
•základní orientace v rozpočtovém procesu (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů),
•povinnost složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních 
samosprávných celků (nejpozději do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru),
•dobrá znalost práce PC (Word, Excel, Outlook),
•komunikační a rozhodovací schopnosti,
•schopnost samostatného jednání,
•vysoké pracovní nasazení,
•spolehlivost,
•flexibilita.
Dále výhodou:
•znalost programu GORDIC,
•praxe s finanční kontrolou příspěvkových organizací,
•znalost principů veřejné správy,

•praxe v rozpočtovém procesu,
•znalost světového jazyka (angličtina, němčina),
•řidičský průkaz skupiny B.
Bližší informace o druhu práce podá: 
Marie Hroudná   tel. č. 537 001 022 marie.hroudna@mesto-modrice.cz 
Petra Havelková, DiS.  tel. č. 537 001 021 petra.havelkova@mesto-modrice.cz
Předpokládaný termín nástupu: 1. listopadu 2008
Další předpoklady:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:
-státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
-věk minimálně 18 let,
-způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
-ovládání jednacího jazyka.
Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občan-
ského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum 
a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využi-
tím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. 
K přihlášce je nutné připojit (§ 6 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- strukturovaný životopis,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*), 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*).

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete, či předejte k rukám starosty 
města do 30.9.2008 (včetně) na adresu: Městský úřad Modřice, 

náměstí Svobody 93
664 42  MODŘICE

nebo předejte v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení na podatelně Městského úřadu 
Modřice, náměstí Svobody 93.

*)Poznámka:
Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat na Městském úřadu Modřice. 
Doklady požadované k výběrovému řízení, s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona 
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem 
nebo otiskem plastického razítka) je možno ověřit přímo na Městském úřadu Modřice.

• Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše při-
hláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční 
místo.
• Oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně přihlášky jsou k dispozici:
- na internetových stánkách www.mesto-modrice.cz ,
- na úřední desce Městského úřadu Modřice,
- ve zpravodaji Městského úřadu Modřice,
- na Úřadu práce.

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Oznámení vyvěšeno dne: 1.9.2008                                                            Ing.Josef Šiška, starosta města
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na veřejné projednání Politiky územního rozvoje ČR 
(PÚR) a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj 
území, které se koná dne 17. září 2008 od 16:30 hodin 
v Sále B. Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně. Podrob-
ný program je v sekci „Rozvoj města“ na internetu radnice 
a bližší informace o dopadech PÚR na naše město je v 
samostatném příspěvku dále.

Dne 1.10. 2008 v 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
modřické radnice se bude konat seznámení veřejnosti s 
návrhem pasportizace dopravního značení v Modřicích.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Politika územního rozvoje a její vliv na naše město 
Územní plánování, v současné době podle platného Stavebního zákona, má několik 
úrovní.
Politika územního rozvoje (PUR) – to je závazný dokument, který zpracovává mi-
nisterstvo pro místní rozvoj a schvaluje vláda, dá se říci, že se jedná jakoby o územ-
ní plán celé republiky.
Zásady územního rozvoje (ZUR) – zpracovává kraj a schvaluje krajské zastupitel-
stvo (jakoby obecnější územní plán kraje)
Územní plán obce (UP) – zpracovává obec a schvaluje zastupitelstvo obce.
Politika územního rozvoje je závazná pro kraje a  zásady územního rozvoje a ty pro 
územní plány obcí.
A tak platí, že co se dostane do PUR bude muset být respektováno v rámci kraje 
i obce.
Politika územního rozvoje stanoví republikové priority územního plánování pro za-
jištění udržitelného rozvoje území. Vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na 
změny území – rozvojové osy a rozvojové oblasti. Vymezuje oblasti se specifickými 
hodnotami, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Ve 
vymezených oblastech, plochách a koridorech stanovuje kritéria a podmínky pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách. Součástí PUR je i vyhodno-
cení vlivů na udržitelný rozvoj území.

V současné době je návrh Politiky územního rozvoje vyhotoven a je možné 
ho připomínkovat jak obcemi, tak jednotlivými občany a to do 25.9.2008. Celý 
dokument i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je možno najít na 
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR): http:/www.mmr.cz/politika-u-
zemniho-rozvoje-cr-2008. 

Proč se musíme PUR zabývat?
Jak jistě víte, neustále hrozí Modřicím další dopravní zatížení v podobě tzv. 
Jihozápadní tangenty (JZT), která má vést přes území zahrádek na Želešickém 
kopci a má se napojit mimoúrovňovou křižovatkou na R 52 a II/152 v prostoru 
dnešního křížení těchto dvou komunikací.  
V PUR je přesně vymezená trasa R52 i R43. Obě tyto komunikace mají zásadní 
význam pro budování JZ tangenty. Tangenty sice nejsou v Politice řešeny, ale 
právě trasování R52 a R43 se významně týká i Modřic. I když na základě Politiky 
samozřejmě nebude silnice postavena (budou muset proběhnout i další řízení), 
je vymezení právě v tomto dokumentu velice důležité. Připomínám, že PUR 
je závazná pro kraje a obce při jejich územním plánování. Reálně tak hrozí, že 
krajský úřad při dalším plánování dopravních staveb jenom odkáže na PUR.
Existuje přitom reálná dopravní studie (ing. M. Strnad, leden 2007), která říká, 
že spojení Vídně s Německem přes Prahu a Vídně s Polskem přes Ostravu je 
možné vést mimo Brno. V takovém případě by JZT nebyla vůbec potřeba, pro-
tože by se přes Brno nevedla zvýšená dopravní zátěž a postačila by tedy stáva-
jící R 52. 

Proto je velice důležité, aby v PUR nebyly již nyní vymezeny přesné trasy 
R43 a R52, ale dopravní koridory stanoveny pouze obecně se zakotvením 
povinného projednání variantních řešení a zohlednění hlukových a emis-
ních limitů.

Možnosti podávání připomínek k PÚR
Vedení města Modřice samozřejmě počítá s připomínkováním ze své úrovně a 
o našich krocích budeme ve Zpravodaji informovat. V zájmu zvýšení účinnosti 
obrany proti dalšímu zhoršování životního prostředí v našem městě ale tímto 
vyzýváme také občany k individuální spolupráci v tomto směru – např. 
formou SMS připomínek, které připravil Ekologický právní servis (EPS). Za-
sláním SMS na telefonní číslo 9030908 (cena 8 Kč) je automaticky odeslán na Mi-
niterstvo pro místní rozvoj e-mail s požadavkem na obecnější posouzení řešení 
nových komunikací. Konkretně pro náš případ by to měly být dvě SMS – jedna 
s textem „EPS R43 JMENO PRIJMENI“ pro trasu ze severu a především druhá 
„EPS R52 JMENO PRIJMENI“, která požaduje alternativní zvážení odvedení vý-
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

 
 
 
 
 
 

U itelé Základní um lecké školy v Mod icích 
s velkou radostí vyslovují pod kování 

váženému panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi, 
vážené paní místostarostce Ing. Han  Chybíkové 

a m stskému Zastupitelstvu 
za rozhodnutí p id lit a opravit pro naši školu budovu 

na ulici Benešova 271. 
 

Pln  si uv domujeme finan ní ástku, 
za kterou byla budova rekonstruována a vnímáme  
vynaložený as a úsilí všech Vás zú astn ných. 

 
Skute n  mnohokrát d kujeme, 

protože podmínky pro výuku um leckých obor  a  
pracovní prost edí se neuv iteln  zm nily k lepšímu. 

T šíme se na rozzá ené o i našich žák  a brzy  
Vás p ivítáme na slavnostním koncert  k otev ení školy 
v novaném Vám p edstavitel m m sta Mod ice. 

 
S úctou 

Barbora K emenáková, editelka a pedagogové školy 

1Život v našem městěž
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znamné části tranzitní dopravy přes Břeclav a tedy mimo Modřice a Brno. Další 
podrobnosti o PUR i o SMS připomínkování jsou na jejich stránkách: www.eps.
cz a na internetu naší radnice v sekci „Rozvoj města“. 

Uzávěrka připomínek je 25. září 2008, ale měly by být podávány co nejdříve. 
Je možné též posílat e-maily přímo na MMR, nejlépe na adresu: hajlud@mmr.
cz s předmětem zprávy „Politika územního rozvoje“, anebo svůj názor osobně 
uplatnit na veřejném projednávání v Brně ve středu 17.září 2008 od 16.30 v Sále 
B. Bakaly („Bílý dům“).
Jménem vedení města bych chtěla předem poděkovat občanům za jakouko-
liv podporu našeho snažení k obraně proti zvyšování dopravní zátěže.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Chystá se kniha o Modřicích

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města byly zahájeny přípravné práce na 
nové, asi 300 stránkové publikaci o Modřicích, která by měla vyjít koncem příští-
ho roku. Předpokládá se, že přibližně polovina rozsahu knihy by měl být text, 
vytvořený redaktorkou Margitou Kalvodovou a druhá polovina fotografie, jejichž 
hlavním autorem bude Miroslav Hájek. Konzultačními členy týmu, který vede 
starosta města Josef Šiška, jsou dále Jaroslava Tomandlová, Rudolf Procházka, 
Petr Fiala a Vlastimil Čevela.

Vedle nejdůležitějších faktů z dávné, válečné i následné totalitní historie, by 
obsahovou náplní knihy mělo být především období svobodného rozvoje ob-
čanské společnosti a města po roce 1989. V současné době se vyhledávají infor-
mační zdroje, ze kterých bude možno vycházet a sestavuje podrobnější souhrn 
témat, která by se v textu či na fotografiích, měla v knize objevit.

Vyzýváme v té souvislosti všechny, kteří mají zajímavý námět, texty či foto-
grafie a chtějí přispět ke zdaru připravovaného díla, aby kontaktovali čle-
ny přípravného týmu, nebo asistentku starosty města. Využijte možnosti, 
podílet se na vytvoření trvalého dokumentu o místě, ve kterém žijete ... !

ČeV

1Informace pro občanyi
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto. Už dávno nejsme ostrov pustý - 
milujem přírodu, něhu, harmonii, 
kéž jen lidé dobří mezi námi žijí.

Staré korejské přísloví praví: chceš --li 
být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li 
být šťasten celý život, staň se zahrad-
níkem.
Přísloví nemá na mysli profesi zahrad-
níka, ale schopnost založit zahradu. 
Vytvořit zahradu, aby se stala osobním 
potěšením majitele a poskytla člověku 
zážitek z bezprostředního kontaktu s 
přírodou, znamená mnohem víc, než 
vysadit několik okrasných keříků. Zde 
je ono místo, kde se semena, sazenice, 
hlízy a cibule spojují s mateřskou pů-
dou, aby bylo rozdmýcháno ono mys-
terium života. Zde je ono jeviště nejin-
timějších vztahů mezi světem přírody 
a světem člověka.
Zahrádkaření je potěcha, odpočinek i 
vášeň, výměna zkušeností i touha po 
poznání. To vše pojí zahrádkáře v jed-
nu stejnou „krevní skupinu“.

Modřičtí zahrádkáři slaví letos 50ti 
leté výročí založení zahrádkářské or-
ganizace v Modřicích. Rok po založení 
celostátní organizace Československý 
svaz zahrádkářů a ovocnářů (založena 
29.9.1957) vznikla z iniciativy tehdejší-
ho ředitele základní devítileté školy 
Vlastimila Továrka v roce 1958 zahrád-
kářská organizace. Přihlášky podepsa-
lo 25 členů. 28. března 1958 byl zvolen 
první výbor organizace:

předseda: František Vozdecký
místopředseda: Jan Smejkal

jednatel: Karel Valenta
hospodář: Cyril Janoška
členové výboru: Vl. Havlík, Karel 
Koutný, Vlast. Továrek
revizní komise: Frant. Komínek, Jan 
Kerl

Členská základna se brzy rozšířila a or-
ganizace začala žít a fungovat a žije a 
funguje do dnešních dnů. Od počátku 
získávala a stálé získává nové zkušenosti 
a poznatky.
Vraťme se však vzpomínkami ještě do 
historie. Po příteli Vozdeckém v roce 
1960 se stal předsedou Karel Staněk, kte-
rého v roce 1961 vystřídal Jan Vévoda. 
Od roku 1962 - 1965 byl zvolen předsedou 
Bernard Zelinka a po něm v roce 1966 až 
do roku 1980 Ladislav Šebestík, který se 
vzdal funkce, aby předal předsednictví 
ing Valentovi. Po zvolení starostou města 
v roce 1991 řídil zahrádkáře Lubomír Se-
kerka. Až do roku 1993, kdy ho vystřídal 
ing Čevela. Po odstoupení ing Čevely 5.4. 
2001 je předsedkyní zahrádkářů MUDr. 
Tomandlová.
Koncem roku 1964 byla založena zahrád-
kářská kolonie I a II za sokolovnou, dnes 
nese název U Hřiště , a v roce 1982 III 
kolonie. Všechny tři kolonie tvoří 86 za-
hrádek a vznikla časem péčí zahrádkářů 
zelená oáza uprostřed obce. Dnes nyněj-
ší vedení MÚ uvažuje o jejím zrušení a 
postavení víceúčelové sportovní haly a 
parkoviště. Jestli se tak stane, bude to 
velká škoda. Zničí se mnohaleté úsilí, 
radost a hlavně zeleň, které je stejně v 
Modřicích tak málo. V roce 1992 vznik-
la další kolonie u „Čističky „ - Svratka I, 

další za garážemi a u Trati. Zahrádky za 
garážemi byly pak po 10ti letech prodány 
jako stavební místa. V roce 1995 vznikla 
další zahrádkářská kolonie Svratka II.
V roce 2001 jsme vystoupili z Českého 
zahrádkářského svazu a stali jsme se Za-
hrádkářským spolkem samostatně hos-
podařícím s dobrým hospodářem, příte-
lem Josefem Štrosem, který od roku 1964 
tuto funkci vykonával až do roku 2007, 
kdy ho vystřídala př. Marie Malá.
 
Činnost zahrádkářského spolku spočívá 
nejen ve vzdělávání svých členů odbor-
nými přednáškami a besedami s předními 
odborníky, ale i tematickými a poznáva-
cími zájezdy, pořádáním plesu, výstavy, 
vánočního stolu zahrádkáře apod.
Úspěch práce zahrád. spolku jako všude 
závisí na lidech a jejich vedení. Je mno-
ho obětavých lidí bez kterých by zahrád-
kářský spolek nebyl tak úspěšný. Vzpo-
mínám na všechny, kteří nám radou a 

přátelskou podporou pomáhali- např. 
již zesnulého doc. Ing Šikulu, který 
se nám mnoho let věnoval a byl nám 
dobrým rádcem.
Nelze zde všechny vyjmenovat, ale ur-
čitě všichni, kteří se od doby založení 
organizace zasloužili, tuto činnost dě-
lali rádi neboť „ co člověk dělá rád a s 
láskou má vždycky dobré výsledky a 
úspěch„. A za to patři dík všem i těm, 
kteří již nejsou mezi námi.
A přání do budoucna - ať všechny 
naše zahrádky, okna, balkony a zelené 
plochy v našem městě jsou úrodnější, 
rozkvetlejší a zelenější, at‘ v lidech, 
zejména mladých nevymizí láska k 
přírodě, k prostředí ve kterém žijem, 
protože my tu budem žít i naše děti , 
vnuci i pravnuci. To je třeba, aby si to 
uvědomovala i dorůstající generace - 
žít v souladu s přírodou a neničit to 
co tu už je vybudováno, vysázeno a 
opečováváno.                                TOJA

Zahrádkářský spolek Modřice Vás srdečně zve na výstavu
ovoce, zeleniny a jiných výtvorů našich členů, která se koná 

tradičně u příležitosti konání Svatováclavských hodů

V neděli 28. záři od 9 - 18 hod 
V pondělí 29. září od 9 - 16 hod

Ve dvorních prostorách objektu nám. Svobody 90

Květinovou výzdobu nádvoří zajistí Zahradnictví Brabec.
Cimbálová muzika a lahodný burčák z jižní Moravy nebudou chybět.

V neděli ve 14.30 hod výstavu obohatí svým vystoupením smíšený pěvecký 
sbor města Modřice.

Všichni jste srdečně zváni i k vystavení svých výpěstků. Vzorky mohou vystavit všichni, 
nejen členové Zahrádkářského spolku. Příjem vzorků se koná v sobotu 27. září od 16 - 18 

hod. Vracení vzorků se koná v pondělí 29. září od 16 - 17 hod.
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KULTURA

Pátek 26.9.
17:00 - stavění máje
             na náměstí Svobody

Sobota 27.9.
9:00 - zvaní občanů doprovází
          dechová kapela Bojané

20:00 - předhodová zábava
            v sále hotelu Gregor
            hraje skupina Modul
Vstupné: 70 Kč

Neděle 28.9.
9:30 - mše svatá
           v kostele sv. Gottharda

13:30 - sraz stárků na Sokolovně
             a průvod pro hlavní pár
15:00 - předání práva před radnicí
16:30 - hodová zábava na Sokolovně
            (při nepřízni počasí v sále
             hotelu Gregor) celý den
             doprovází dechová kapela
             Hovorané

Pondělí 29.9.
20:00 - pohodová zábava v sále
            hotelu Gregor hraje
            skupina Panorama
Vstupné: 70 Kč

Hodové výstavy - přehled

Muzeum - ul. Komenského 
Modřice mezi monarchií a republikou 
1914 – 1924
Radnice - klubovny 
Brabrouci - 10. výročí činnosti,
Základní škola

Radnice - knihovna
ZUŠ výtvarný odbor 

Dvorní prostory - nám. Svobody 90
Zahrádkářská výstava, Mateřská škola, 
včelaři a další ....

Město Modřice
a kolektiv stárků pořádají

2008
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KNIHOVNA

Pondělí   9 - 12 13 - 18
Úterý   9 - 12 13 - 16
Středa 13 - 18
Pátek   9 - 12 13 - 16

Podrobnější informace o knihovně 
a knihách získají zájemci 
na www.volny.cz/mkmodrice

Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO DĚTI
Černík: Knížka pro děti od dvou do 
pěti
Delalander: Nestvůry a draci
Loucká: Dech, duch a duše češtiny
Procházková: Abeceda pro mrňousky
Vogel: Nebezpečné fitko
Vondruška: Život ve středověku
Wegler: Zakrslý králík
Wilsonová: Kočičí mumie

PRO ŽENY
Abécassis: Pomoc, chce si mě vzít...
Brdečková: Listy Markétě
Brownová: Špinavá hra
Carlyle: Nepravý gentleman
Durek: Donchuánky
Gibson: Řekni mi pravdu
Gibson: Sex, lži a rande přes internet

Hauserová: Blues mražené kočky
Holtová: Oltář lásky
Chrastilová: Agáta a já
King: Lady Macbeth
Kirkwood: Jeho sličná paní
Kleypas: Přijdu si pro tebe
Lichtenstein: Paní Živagová z Que-
en’s parku
Waltari: Zázračný Josef

PRO SILNÉ NERVY
Barker: Knihy krve
Cole: Hanebná kráska
Francis: Cena krve
Glazar: Treblinka, slovo jak z dět-
ské říkanky
Christie: Záhadný pan Quin
Jansa: Poslední waltz
Klíma: Loď s otroky
MacBain: Zlo na ostrově

V září a říjnu pro Vás knihovna připravuje akce:
28.9. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9.00 do 18.00 hod.
26.9. – 31.10. – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků ZUŠ v Ořechově a Modřicích
6.10. – 10.10. TÝDEN KNIHOVEN 

- čtenářská amnestie – čtenářům se prominou poplatky za upomínky
- prodej vyřazených knih
- zápis nových čtenářů bez poplatku na rok 2008

1. 9. – 15. 12. – OZNÁMKUJ SVOU KNIHOVNU – akce pro děti
Tiskopis vysvědčení na oznámkování knihovny si děti mohou vyzvednout v knihovně.
Za odevzdaná vysvědčení dostane 100 dětí malý dárek. 
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Účinkují:
Alena Borková ml. - zpěv, Martina Lavičková - flétna, Alena Borková st. a 
Lída Loubová - klavír, Pavel Hýža - mluvené slovo 
Program:
J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. Chopin a další 

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

O pokojné mysli a lidském štěstí ...
NA RADNICI

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků
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Mezinárodní fotbalový turnaj
mladších žáků
O pohár starosty města
Modřice

Na přiložené fotografii Miroslava Hájka je 
záběr z úspěšného turnaje, který se prv-
ní srpnový víkend odehrával na hřištích 
v Nosislavi, Kobylnicích, Židlochovicích 
a v Modřicích. Vítězem se stali žáci SK 
SLAVIA PRAHA, kteří ve finále porazili 
družstvo AC SPARTA PRAHA poměrem 2:0. Třetí skončili fotbalisté MěFS BRNO. 
Další pořadí bylo Dukla Bánská Bystrica, 1.FC  Brno, FC Baník Ostrava, NK Za-
dar a FC Nitra. Družstvo SOKOL MODŘICE tentokrát vybojovalo pěkné 9. místo 
z 18. účastníků, když v posledním utkání remízovalo s FK Teplice 1:1 (loni na 4. 
místě). Pořadateli turnaje byly tradičně kluby 1.FC Brno a Sokol Modřice a letos se 
konal už jeho VIII. ročník.                                                                                                  
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Modřice mezi monarchií a republikou 1914 - 1925

Je název výstavy, která bude otevřena ve výstavní síni městského muzea na ulici 
Komenského od soboty  27. září po celý měsíc až do výročí vzniku republiky 28. 
října 2008 – vždy od soboty do úterý v 10 – 17 hodin.
Právě tato osudová osmička (1918) si zaslouží naší největší pozornosti, protože od teh-
dy až do dneška založila demokratické výsady, o kterých se dříve naším plebejským 
předkům ani nesnilo; výsady, které nyní považujeme za samozřejmé.
Obsah výstavy stručně upřesňuje podtitul: vystavují originální uniformy i civilní ob-
lečení z té doby, zbraně, vojenské kufry, pohlednice z intimní korespondence mezi 
frontou a domovem, reprodukce fotografií z velkých dnů státního převratu v Brně; také 
zatím málo publikované snímky obyčejných lidí na frontě i v zázemí, písemné i nepí-
semné sbírkové předměty z fondu městského muzea Modřice, volající o širší uplatnění. 
Bude vystavena i sokolská kronika – zmínky o prvním politickém uplatnění českého 
živlu v Modřicích (důvěryhodná retrospektiva).
Historická osa výstavy (sled fotografií z archívů) se zakládá na pečlivé dokumentaci pr-
vořadých historických pramenů pro vznik republiky na Moravě - reprodukce archiválií 

z fondu Národního výboru v Brně (lis-
topad 1918 - únor 1919) a pro Brněnsko 
bližšího fondu Okresního hejtmanství 
v Brně; a konečně písemností obecního 
úřadu městečka Modřic z let 1914-1920. 

Archív brněnského Národního výbo-
ru se zachoval v relativní úplnosti, takže 
každému zájemci umožňuje exklusívní 
studium skvěle vypracované „technolo-
gie moci“ – list po listu můžeme sledovat 
promyšlený postup brněnských zástupců pražského NV: jak si při ponechání do-
savadní zaběhlé administrace nejdříve pouze zajistili loajalitu špiček monarchistické 
státní správy (úřad královského místodržitelství, nejvyšší soudní a finanční úřady na 
Moravě); poté svými lidmi nahradili přednosty všech jim podřízených úřadů (včetně 
našeho okresního hejtmanství Brněnského); aby se mohli věnovat přívalu problé-
mů, které přinesl konec války.
Je nápadné, že hlavní úkoly nové státní moci se neomezují na dvacáté nebo násle-
dující staletí. Už ve středověku bylo důležité – zajistit si finanční zdroje; - kontrolovat 
své území na úrovni běžné administrativy; zajistit vnitřní i vnější bezpečnost území 
diplomaticky i vojensky; ovládnout nejdůležitější komunikace; vytvořit co nejrychlejší 
síť informací … To všechno obsahují dokumenty Národního výboru v Brně (Moravský 
zemský archív).
Dále byly pro výstavu rozsáhle dokumentovány tzv. presidiální spisy z fondu okres-
ního úřadu, tedy jeho korespondence s místodržitelstvím. Zde se vynořují v prame-
nech i Modřice, bohužel v nepříliš příznivém světle. Místní němečtí sedláci neměli pro 
demokratické vymoženosti, které jim nová republika nabízela, příliš pochopení. Když 
se objeví Modřice, je na obzoru nějaký nacionální konflikt …
Posledním, nebližším archivním fondem jsou přímo písemnosti obecního úřadu 
(městečka) Modřic, který se také zachoval v úplnosti (zápisy z jednání rady a obecní-
ho výboru). Politicky ožehavý vztah k české menšině nebo aktuální reakce na válečné 
události v těchto dokumentech ovšem nenajdete, až na konstatování, že po prvních 
poválečných obecních volbách roku 1919 se stali členy zastupitelstva také Češi. O tom, 
že jim při prvním zasedání nechtěli dovolit mluvit česky (jak víme z denního tisku a z 
akt okresního hejtmanství), není v příslušném zápise ani slovo.

Mgr. Petr Fiala

Vstupné je dobrovolné a výstava krátká i dlouhá, podle toho, zda si vše pečlivě pročtete, 
nebo se jen podíváte na dobové fotografie, několik uniforem a zbraní, a hned vyhledáte 
přitažlivější atrakce.
Nebojte se, bude to jen chvilka. Srdečně zve muzejní spolek a zástupci města Modřice.
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Drajsajtlová Lucie
Konečná Eliška
Běloševič Igor
Kačínová Monika
Kalvodová Petra
Pauk Simon
Strnadová Elizabeth
Žejdlová Adéla
Dostálová Viktorie
Knapp Adam

Múčka František
Junková Olga
Novotná Jarmila
Trundová Anna
Habart Josef
Ing. Kovářová Kristina
Šebestová Marie
Vejrosta František

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Dvořák Jiří
Kubišta Jiří
Gajdúšková Růžena
Pilátová Ludmila

Rozloučili jsme se

1Inzercei
JSTE P IPRAVENI NA P ÍCHOD DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ?? 

                 www.DIGITVSAT.cz 
        Dodávka a montáž digitální  

        satelitní televize za nejnižší ceny!! 
 
 
Nap : CS LINK, cena od 5990,- (na 2TV od 9900,-) v . montáže – digitální satelitní p íjem bez 
dalších poplatk  a na neomezenou dobu: 

T1, T2, T24, T4 SPORT,  NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, Z1, PUBLIC, NOE, Ó KO, 
STV1, STV2, JOJ, TA3. 
Dále volitelná nabídka program  za p íplatek – Viasat Explorer, Viasat History, Filmbox, Galaxie 
sport, Sport 5, JimJam (d tské), Spice plat., LEO TV (erot.), Spektrum, HBO, CS FILM, Nostalgia – 
nyní AKCE: na 2 m síce ZDARMA!! 
K tomu navíc: nekódované zahrani ní programy zdarma! 
 
Registrace + info:  tel: 722550739,  technik.digi.tv@seznam.cz, www.digitvsat.cz 
 

Tak jsem si konečně
skočila !!!

1Různér
Inzerce

Chci se s Vámi podělit o zážitky z 
tandemového skákání, ke kterému 
jsem se odvážila 6. července t.r.. 
Spolu se mnou se akce zúčastnil 
kolektiv přátel z Modřic a rodinní 
příslušníci v roli kvalitně fandících 
fanoušků.
Všechno to začalo letos v lednu na 
1. Farním plesu v sále Hotelu Gre-
gor.

Vyhrála jsem v tombole tandemový seskok, který věnovala firma AGER, spol. s 
r.o.
V uvedený den jsem se s fanoušky dostavila na letiště Slováckého aeroklubu v Ku-
novicích. Bylo krásné počasí, nálada všech výborná!
Seskok začal kotoulem vzad s následným volným pádem z výšky 4000 metrů, s 
rychlostí 205 km/hod. Padák se otevřel...(ve výšce 1600 metrů).
Od té chvíle jsem se napino „kochala“. Vzpomněla jsem si na píseň „ Morava krás-
ná zem“. Dá se při ní tancovat a dokonce i létat! Viděla jsem pod sebou jezera, 
vesničky, louky a lesy jako kouzelnou barevnou mozaiku.

Zážitek a vzpomínky na 
celý život! Děkuji pořada-
telům plesu i sponzorovi.
Těším se společně s přá-
teli na další farní plesy. 
Byl udělán první krok k 
založení tradice hlavně 
proto, abychom se mohli 
společně bavit, radovat a 
sbližovat...
Vždyť život je tak krásný.

Jana Svobodová
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IT řešení přímo pro Vás

• PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
• Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
• Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
• Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
• Síťová řešení, návrhy, realizace, certifikace

Kontakt:    4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
                GSM: 739 034 500, 603 254 455                    
   Email: info@4it.cz, www.4it.cz

Hledám zahradu
kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.

Tel: 776 637 839 
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Koupím pozemek v Brně
pokud možno stavební
(menší i větší).
Prosím nabídněte. Rychlé jednání. 

tel.: 776 637 839

Koupím
Garáž

kdekoliv v Brně
i v horším stavu. 

Dohoda jistá.

Tel: 776 809 213

Koupím hotově
 pěkný RD
nebo byt.

Pozdější 
stěhování

možné.

Prosím
nabídněte

T: 775 674 572
i SMS

Chcete prodat dům,
byt či pozemek?
S Realitní společností České spořitelny získáte
bezpečí a jistotu při všech realitních operacích.

Volejte 800 194 125

VOLEJTE

541 213 390
www.gaute.cz

Samozřejmostí pro nás je:
� Prodej za nejvyšší cenu

� Prověření právních vztahů a právní servis

� Rozsáhlá inzerce Vaší nemovitosti

� Následná pomoc se zápisem do katastru, s daňovým přiznáním, s přepisy energií

To vše profesionálně a zdarma!
Gaute, a.s. - člen obchodní sítě Realitní společnosti České spořitelny
Lidická 26, Brno

Koupím rodinný 
dům v Brně k 
bydlení
(větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně.
Platím hotově.
Jsem přímý kupec.

Tel: 546 220 361.
Zn. Brno i okraj

DLOUHODOBĚ PRONAJMU
 GARÁŽ

inf. 777718577
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Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky, minizákusky

HLEDÁM SPOLEHLIVÉ DISTRIBUTORY REKLAMNÍHO TISKU.

PŘIVÝDĚLEK-TRVALÁ SPOLUPRÁCE

VOLEJTE 733 15 65 18, MAIL:  abox5@volny.cz

Hledám
dlouhodobý pronájem

dvou pokojového bytu
v Modřicích.

Tel: 530 312 828
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a je distribuován do každé rodiny zdarma.
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