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MĚSTO MODŘICE

Nikolka Otáhalová s vítězným obrázkem na vyhlášení 4. ročníku 
výstavy dětských obrázků Foto: L. Ventrubová
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Vážení spoluobčané

Právě otevíráte první číslo nového barevného 
formátu zpravodaje města v roce 2020, a pro-
to se sluší na úvod vzpomenout na uplynulý 
rok 2019 a předložit plány na rok 2020.

Před nedávnou dobou jsme si společně plá-
novali uplynulý rok, dávali si novoroční před-
sevzetí, stanovovali si smělé cíle a závazky 
a již se s tímto rokem loučíme. Než se totiž 
člověk stačil pořádně rozkoukat, byla zima 
pryč, jara si ani nevšiml, létem proletěl jako 
vítr a už tu byl barevný podzim, který v mžiku 
přešel do adventního času. Každý v tomto 
čase zavzpomíná na uplynulé dny a prove-
de malou bilanci svých splněných či nespl-
něných závazků a slibů. Pro některé to byl 
rok plný zdarů a úspěchů, pro některé zase 
rok samých zklamání. I přes to se ale musí 
člověk dívat stále dál, dál do budoucnosti, 
do dalšího nového období a pevně věřit, že 
bude další čas přece jen o něco lepší. Do-
volte, abych i já provedl malou bilanci dění 
v našem městě.

Právě skončil první rok volebního období 
2018-2022. Každý z Vás si již jistě udělal 
dokonalý obrázek o tom, co je v rámci roz-
voje města plněno, co se daří připravovat, co 
naopak pokulhává, kterým směrem je město 
vedeno a o co všem zvoleným zastupitelům 
vlastně jde. 

Na celorepublikové politické scéně to byl rok 
mimořádný, neboť se nekonaly žádné volby. 
V rámci krajského dění se do svého závěru 
dostalo dokončení studie dopravního řešení 

brněnské aglomerace při zpracovávání ZÚR 
JMK, v jejichž podporované variantě jsou na-
vrženy komunikace v tom rozsahu, jaký po-
žadovalo město Modřice. V případě našeho 
města rovněž neproběhly žádné politické udá-
losti. Zastupitelstvo pracovalo ve zvoleném 
složení a personální obsazení zaměstnanců 
města doznávalo jen nepatrných změn. 

V oblasti investic byla nejsledovanější akcí 
výstavba víceúčelové městské haly. V uply-
nulém roce bylo provedeno zásadní množ-
ství stavebních prací a nyní se nacházíme 
před dokončením části projektu. Již je plně 
dokončena budova haly a probíhá dokončo-
vání komunikací. Od 9. 1. 2020 je zahájen 
proces předávání díla a na 23. 1. 2020 je 
vypsáno kolaudační řízení. Pokud proběhne 
kolaudace bez problémů, je plánováno uve-
dení městské haly do provozu od 3. 2. 2020. 
Zbytek objektů venkovních hřišť a zahrádky 
bude dokončen do 30. 4. 2020. Již přes vá-
noční svátky bylo uvedeno do zkušebního 
provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 
Z ostatních plánovaných investičních akcí 
byly dokončeny rekonstrukce půdního pro-
storu radnice, rekonstrukce objektu Hybe-
šova 596 pro zázemí pracovní čety, I. etapa 
oprav chodníků na ulici Brněnská, místa 
pro přecházení na ulici Chrlická a Nádraž-
ní a část zateplení bytového domu Sadová 
563. Dále bylo za přispění MV a JMK poříze-
no nové dopravní vozidlo pro JSDH Modřice. 
Jsou rozpracovány projekty revitalizace ze-
leně jako u vnitro blokové při ulici Komenské-
ho a Husova, na Primále a u rybníku při ulici 
Masarykova. Jsou také rozpracovány pro-

NOVOROČNÍ PROSLOV STAROSTY
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jekty parkovacích stání na ulici Poděbrado-
va a připravuje se oprava dalších chodníků 
ulice Benešova a Sadova. Z velkých budou-
cích investičních akcí byla zahájena archi-
tektonická soutěž na využitelnost objektu 
nám. Svobody 171 – dům s podloubím a je 
rozpracována PD na výstavbu nové hasičské 
zbrojnice, na kterou již město od MV obdrže-
lo příslib fi nanční dotace.

Bohužel některé investice bylo nutné přesu-
nout do dalšího roku neboť ve většině z nich 
město díky pomalé práci stavebního úřadu 
Šlapanice zejména odboru územního pláno-
vání a památkové péče neobdrželo v zákon-
ných lhůtách potřebná povolení a stanoviska. 
Nejvíce se tato skutečnost projevila na revi-
talizaci veřejné zeleně a výstavbě veřejných 
hřišť. Samostatnou kapitolou je pak zpraco-
vávání PPO Modřice, které je ve fázi koordi-
nace s plánovanými stavbami JMK jako je 
severní obchvat Modřic a Jižní tangenta. 

Jak jsem zmínil, nepodařilo se spoustu úko-
lů dokončit a bylo nutné jejich převedení do 
dalšího kalendářního roku, což je pro vedení 
města nepříjemné a současně zavazující. 
Nyní si ale nikdo z nás nedokáže odpovědět 
na otázku: Co nám přinese nový rok 2020? 
Především to bude opět rok volební. K voleb-
ním urnám půjdeme v rámci krajských voleb 
a doufejme, že to budou volby jediné.

Z vlastních aktivit a investic je město při-
praveno v novém roce dokončit všechny ne-
splněné úkoly z roku 2019 a zejména uvést 

v plnohodnotný život městskou halu. Velkou 
snahou vedení města bude získávání fi nanč-
ních prostředků na realizaci projektů z vyhla-
šovaných dotačních programů. Kolik a v jaké 
výši dotace získáme, dnes nikdo není scho-
pen říci, neboť díky našemu rozpočtu nejsme 
zrovna městem s dobrými předpoklady pro 
přidělování dotací. 

Ke zmíněným přesunutým projektům se řadí 
další drobnější akce, které by měli vést ze-
jména ke zkvalitnění života v našem městě, 
jako jsou pokračující opravy VO a chodníků, 
výstavba skladové haly posypového materi-
álu v areálu ulice Hybešova, parkovací stání 
při ZŠ na Komenského ulici, zahájení rekon-
strukce školní jídelny přeložkou kabelů Cetin 
a zejména vybudování kamerového systému 
města.

Věřím, že to co je naplánováno v rámci roz-
voje města se vedení konečně podaří splnit. 
Současně jsem přesvědčen, že Vy všichni 
budete hlavním kritikem při hodnocení pl-
nění daných úkolů a hlavním rozhodčím při 
vyúčtování na konci roku.

Dovolte mi závěrem, jménem vedení města 
Modřice i jménem svým, Vám popřát do no-
vého roku 2020 hodně zdraví, štěstí, pracov-
ních a společenských úspěchů a plno upřím-
né lásky. Přeji Vám, aby se Vám v novém 
roce vyplnila všechna Vaše přání a dodrželi 
jste všechna Vaše předsevzetí.

Ať žije nový rok 2020.
 Ing. Josef Šiška - starosta
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Sledované období ukončilo první rok volební-
ho období 2018-2022. Bylo zejména obdobím 
ukončování letošních investičních akcí a pří-
pravou rozpočtu na rok 2020. Díky pomalému 
postupu Stavebního úřadu Šlapanice odboru 
územního plánování a památkové péče jsou 
zpožděny a odsunuty do dalšího roku akce, 
jako workoutové hřiště Sokolská, hřiště Bobra-
va, revitalizace vnitro-blokové zeleně při ulice 
Husova, veřejné osvětlení ulic Rybníček a Tyr-
šova, skladová hala pro pracovní četu a zejmé-
na přístavba jídelny ZŠ. Přes tyto komplikace 
se nám podařilo dokončit několik významných 
projektů. 

Zejména se jedná o Městskou halu Modřice, 
která bude dokončena a připravena ke kolau-
daci mimo venkovní sportoviště 12. 1. 2020. 
Kolaudace proběhne 23. 1. 2020. V areálu 
haly již byl dne 3. 10. 2019 zkolaudován objekt 
dešťové kanalizace. Z ostatních investic byla 
provedena 28. 11. 2019 závěrečná prohlídka 
a kolaudace půdní vestavby radnice. Nové kan-
celáře budou uvedeny do provozu k 1. 1. 2020. 
Byly zkolaudovány obě vybudovaná místa pro 
přecházení na ulicích Nádražní a Chrlická.

Z plánovaných projektů byl dokončen nákup 
Dopravního vozidla pro JSDH Modřice, na 
který město obdrželo dotaci od Ministerstva 
vnitra a Jihomoravského kraje. Ze zařazených 
projektů je dokončena I. etapa oprav chodní-
ků na ulici Brněnské a informační systém pro-
vozu městského úřadu. 

Ve sledovaném období proběhla také 3 vý-
běrová řízení na projekty, které souvisí s pro-

o činnosti městského úřadu a RMM za období 
od 5. zasedání ZMM konaného dne 2. 9. 2019 
do 6. zasedání ZMM konaného dne 2. 12. 2019.

ZPRÁVA 
STAROSTY

vozem města. Jednalo se o výběrové řízení 
na dodávku vybavení kuchyně v restauraci 
městské haly, která byla vyňata od počátku 
projektu z dodávky stavebních prací a na 
vybudování umělé ledové plochy na víceú-
čelovém sportovním hřišti při městské hale. 
Posledním výběrovým řízením byl výběr zpra-
covatele a dodavatele zpravodaje na další 2 
roky, které RMM provedla a ukončila svým 
rozhodnutím 19. 11. 2019. V následujících 
letech bude zpravodaj vydáván v celobarevné 
verzi fi rmou Profi -tisk group Olomouc.

Přes dokončované projekty probíhala souběž-
ně i příprava dalších projektů. Zejména to bylo 
projednání aktualizace ZÚR JMK, ve kterých 
jsou ke schválení zastupitelstvu kraje předlo-
ženy 3 verze a pouze v jedné je navržena JZT, 
proti které město bojuje. Radní kraje Ing. Male-
ček, který ZÚR JMK zaštiťuje, bude navrhovat 
ke schválení verzi bez JZT. Současně s vývo-
jem studie dopravního řešení v brněnské aglo-
meraci v ZÚR JMK byla zahájena projekční pří-
prava jižní tangenty. Dne 11. 10. 2019 proběhl 
první pracovní výbor na půdě ŘSD a řešení JT 
bylo prezentováno zastupitelům města dne 
30. 10. 2019 za nevelké účasti.

Z komunikací nadmístního významu byla 
zahájena projekční příprava na realizaci se-
verního obchvatu města a konečně i dlouho 
očekávaná příprava rekonstrukce komunikace 
a chodníků ulice Masarykova. V této věci pro-
běhly celkem 3 pracovní výbory a 26. 11. 2019 
byla předložena studie konečného řešení.

Dále 30. 10. 2019 proběhla schůzka s ředi-
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telem Vodňanské drůbeže k otázce řešení 
chodníku od řeky Svratky po světelnou kři-
žovatku u OC Olympie. Byla vyslovena vstříc-
nost s projektem ze strany Vodňanské drůbe-
že a přislíbeno projednání na představenstvu 
Agrofertu včetně jeho fi nanční podpory. 

Z dlouhodobých projektů byla 16. 10. 2019 za-
hájena architektonická soutěž na rekonstrukci 
a využívání objektu nám. Svobody 171 na mu-
zeum a knihovnu a případně další využití.

Dlouhodobě se připravuje přístavba školní jí-
delny, kde došlo ke zpoždění způsobené SÚ 
Šlapanice a požadavkem společnosti CETIN 
na přeložku velkého množství kabelů. Přelož-
ka s defi nitivní platností proběhne v roce 2020 
a v následujícím pak vlastní přístavba jídelny.

Konec roku je vždy spjat zejména s přípravou 
rozpočtu města na další rok. Rozpočet byl se-
staven a dle legislativních norem řádně zve-
řejněn na úřední desce dne 15. 11. 2019. Ná-
sledně rozpočet 19. 11. 2019 projednala RMM 

a 25. 11. 2019 proběhlo veřejné projednání 
rozpočtu za nevalné účasti občanů i zastupitelů 
(účastni - Šiška, Chybíková, Chybík, Slaný, Koub-
ková, Skalník, členi FV – Dolečková, Obdržálek).

V rámci kulturního dění ve městě proběhly 28. – 
29. 9. 2019 Svatováclavské hody, 4. 11. 2019 
Večer rozsvícených lampiček a 26. 11. 2019 
Rozsvícení vánočního stromu. Také proběhly 
2 vánoční jarmarky nejprve 21. 11. na PBDS 
a následně 29. 11. na ZŠ. 30. 11. 2019 jsme 
přivítali nové občánky města.

Co se týká personálního obsazení pracovníků 
města, tak v tom základním se neudála žádná 
změna. Bylo provedeno výběrové řízení na ob-
sazení pozic recepční, údržbář a uklízečka na 
Městské hale Modřice s nástupem 1. 1. 2020. 
Všechny pozice – 3 recepční, 1 údržbář a 2 
uklízečky byly obsazeny. Vlastní otevření ob-
jektu Městské haly Modřice a uvedení do pro-
vozu je plánováno na 3. 2. 2020.

 Ing. Josef Šiška – starosta města

POPLATKY
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, která je účinná od 1. 1. 2020 vydalo zastupitelstvo města novou vyhlášku o míst-
ních poplatcích, která je zveřejněna na stránkách města – právní předpisy – obecně závaz-
ná vyhláška č.2/2019. Dochází ke změnám ve výši sazeb poplatků za psa.
Změnou vedení evidence poplatků ze psů a nájmu z obecního pozemku budou všem po-
platníkům přiděleny nové variabilní symboly k jejich úhradě. 
Tímto žádáme všechny občany, kteří platí poplatky přímo na účet města, aby si o tyto vari-
abilní symboly nejdříve požádali osobně, e-mailem: jana.vranova@mesto-modrice.cz nebo 
na telefonním čísle: 537 001 023, 721 229 949 – Vránová Jana. Přijatá platba bez nového 
variabilního symbolu bude vrácena poplatníkovi zpět na jeho účet. Věříme, že těchto pří-
padů bude co nejméně. 
  Jana Vránová 
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z 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 2. prosince 2019 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je plně usnášeníschop-
né (v počtu 13, jmenovitě viz prezenční listina, 
řádně omluveni Bernátová, Ventruba)

Usnesení 6Z-Ú1/2019: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 6. řádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 6. řádného 
veřejného zasedání ZMM zast. Milana Putnu 
a zast. Libora Hökla.
ZMM schvaluje program 6. řádného veřejné-
ho zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 6Z-1.1/2019: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města Modřice o činnosti 
městského úřadu a RMM za období od 5. řád-
ného zasedání ZMM do 02. 12. 2019.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 6Z-2.1/2019: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města o plnění úkolů ulo-
žených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 6Z-3.1/2019: ZMM schvaluje smě-
nu části pozemků parc. č. 2102/2 a 1741 k. ú. 
Modřice, vymezené GP č. 3858-51/2019 jako 
pozemek parc. č. 2102/3 o výměře 22 m² ve 
vlastnictví města Modřice a pozemek parc. č. 
1741/2 o výměře 38 m² ve vlastnictví společ-
nosti EXICOM, spol. s r. o., IČ 60713909.
Hlasování: 13 pro
0 proti 
0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o pozemky u mlýnského náhonu 
u podjezdu cyklotrasy Bobrava pod komuni-
kací II/152 za účelem narovnání majetkových 
vztahů. Část cyklotrasy je na pozemku fi rmy 
a fi rma má část pozemku města naopak oplo-
cenou ve svém areálu.

18:25 odchod zast. Skalník

Usnesení 6Z-3.2/2019: ZMM zamítá odkup 
podílu společnosti FARMING, s. r. o., na po-
zemku parc. č. 1988/25.
Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

18:28 příchod zast. Skalník

Usnesení 6Z-3.3/2019: ZMM schvaluje od-
kup pozemku parc. č. 460/11 k. ú. Modřice 
o výměře 2230 m² za cenu 240 Kč/m² od pí 
M. H.
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Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Putna, Hökl, Brabec, 
Koubková, Slaný)
2 proti (Procházka, Tomandl)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Komentář:
Jedná se o nákup pozemku v lokalitě rybníka 
při ulici Masarykova za účelem scelení pozem-
ků města a následné možnosti vybudování vol-
nočasového areálu – parku.

Usnesení 6Z-3.4/2019: ZMM schvaluje pro-
dej části pozemku parc. č. 801/5 manž. M. a J. 
Ch. za účelem narovnání vlastnických vztahů 
a pověřuje MO přípravou podkladů k prodeji.
Hlasování: 13 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-3.5/2019: ZMM schvaluje pro-
dej části pozemku parc. č. 991/1 k. ú. Mod-
řice, vymezenou GP č. 3857-185/2019 jako 
pozemek parc. č. 991/55 o výměře 93 m² za 
cenu ve výši 4500 Kč/m² bez DPH do společ-
ného jmění manželů Ing. J. B. a Ing. A. B.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Procházka, Tomandl, Mikuš, Skalník, 
Putna, Hökl, Koubková, Slaný)
0 proti
1 se zdržel (Brabec)
Komentář:
Jedná se o odkup části pozemku při ulici 
U Hřiště, který navazuje na pozemek žadate-
le a bude na něm současně zřízeno separační 
místo tříděného odpadu.

Usnesení 6Z-3.6/2019: ZMM zamítá odkup 
pozemku parc. č. 1555 od Mgr. Bc. P. K., Ph.D. 
MBA.

Hlasování: 13 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-3.7/2019: ZMM schvaluje pro-
dej pozemku parc. č. 1315/28 o výměře 41 
m² a části pozemku parc. č. 1315/36, vyme-
zenou GP č. 3865-607/2019 jako pozemek 
parc. č. 1315/38, k. ú. Modřice o výměře 55 
m² za cenu 2550 Kč/m² bez DPH společnosti 
REO AMOS, spol. s r. o.
Hlasování: 13 pro 
0 proti
0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o prodej pozemků, které navazují 
nebo jsou přímo součástí areálu žadatele na 
ulici Brněnská.

Bod 4 – Projednání hospodaření města Mod-
řice v roce 2019
Usnesení 6Z-4.1/2019: ZMM bere na vědomí 
zprávu o hospodaření města Modřice v obdo-
bí 1-10/2019.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
  0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-4.2/2019: ZMM bere na vědomí 
RO č. 7/2019 provedené RMM.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
  0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-4. 3. 1/2019: ZMM schvaluje 
RO č. 8/2019 rozpočtu města Modřice na 
rok 2019 na straně příjmů po RO 133 667 700 
Kč a na straně výdajů po RO 248 921 800 Kč 
jako schodkový se schodkem -115 254 100 
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Kč a fi nancováním ve výši 190 614 800 Kč. 
K fi nancování a vyrovnání schodku rozpočtu 
bude využita rozpočtová rezerva města Mod-
řice z let minulých a přijatý úvěr na výstavbu 
Sportovní haly Modřice.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
0 se zdrželo 
Komentář:
Vesměs se jedná o ponížení rozpočtu na stra-
ně výdajové, kde byly některé investice dokon-
čeny za nižší cenu a některé bylo nutné pro 
jejich nedokončení přesunout do dalšího roku, 
viz tabulka k rozpočtovému opatření č. 8 na 
dalších stránkách. 

Usnesení 6Z-4. 3. 2/2019: ZMM schvalu-
je aktualizaci zařazených investičních akcí 
města Modřice pro rok 2019 do rozpočtové-
ho opatření č. 8/2019 v celkové výši po RO 
160 974 400 Kč.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
0 se zdrželo 
 
Usnesení 6Z-4. 3. 3/2019: ZMM schvalu-
je aktualizaci zařazených dotací z rozpočtu 
města Modřice na rok 2019 do RO č. 8/2019 
v celkové výši po RO 2 276 300 Kč.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-4.4/2019: ZMM schvaluje od-
měny za 2. pololetí 2019 členům FV, kteří ne-
jsou členy ZMM ve výši 1200 Kč– H. D. a M. O.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-4.5/2019: ZMM schvaluje odmě-
ny za 2. pololetí 2019 členům KSDÚP, KŽP, SZK 
a KŠK, kteří nejsou členy ZMM ve výši 1200 Kč 
R. C., A. D., 1500 Kč R. V., J. H., 2000 Kč M. H. 
a 2500 Kč R. B., M. K., T. K., M. K., L. V. a H. W.
Hlasování: 13 pro   
0 proti   
  0 se zdrželo 

Bod 5 – Projednání rozpočtu města Modřice 
na rok 2020
Usnesení 6Z-5.1/2019: ZMM schvaluje roz-
počet sociálního fondu města Modřice na rok 
2020 ve výši příjmů 775 000 Kč a ve výši výda-
jů 775 000 Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-5.2/2019: ZMM schvaluje za-
řazení dotací a příspěvků organizacím z roz-
počtu města Modřice na rok 2019 v celkové 
výši 3 099 500 Kč rozdělené dle projednané 
a schválené výše jednotlivým žadatelům.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-5.3/2019: ZMM schvaluje zařa-
zení investičních akcí města Modřice do roz-
počtu města Modřice na rok 2020 dle předlo-
ženého návrhu v celkové výši 89 831 000 Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo 

20:05 odchod zast. Skalník

Usnesení 6Z-5. 4. 1/2019: ZMM schvalu-
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je rozpočet města Modřice na rok 2020 na 
straně příjmové ve výši 154 797 100 Kč a na 
straně výdajové ve výši 202 158 900 Kč jako 
schodkový se schodkem ve výši -47 361 800 
Kč a fi nancováním ve výši 8 676 000 Kč. K fi -
nancování a vyrovnání schodku rozpočtu 
bude využita rozpočtová rezerva města Mod-
řice z předchozích let.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Brabec, Mikuš, Putna,
Hökl, Koubková, Slaný)
0 proti
2 se zdrželi (Procházka, Tomandl)
Komentář:
Na dalších stránkách je uveden rozpočet měs-
ta Modřice na rok 2020 v odvětvovém členění, 
tabulka přidělených dotací jednotlivým žada-
telům a tabulka plánovaných investic v roce 
2020. Kromě uvedených investic jsou v roz-
počtu zahrnuty mimo jiné výdaje na opravy 
majetku města jako např. 8 mil. Kč na opravy 
chodníků a opravy bytového a nebytového fon-
du celkem za 1 mil. Kč.

Usnesení 6Z-5. 4. 2/2019: ZMM stanovuje 
jako závazný ukazatel rozpočtu města Modři-
ce na rok 2020 třídy druhového třídění dle vy-
hlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZMM sta-
novuje jako závazný ukazatel rozpočtu města 
Modřice na rok 2020 schválené investiční akce 
v roce 2020 a schválené dotace v roce 2020.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Brabec, Mikuš, Putna,
Hökl, Koubková, Slaný)
0 proti
2 se zdrželi (Procházka, Tomandl)

Usnesení 6Z-5. 4. 3/2019: ZMM vyslovuje 

souhlas s investicemi zařazenými do rozpoč-
tu města Modřice na rok 2020 v aktualizova-
né výši 90 367.200 Kč.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Brabec, Mikuš, Putna,
Hökl, Koubková, Slaný)
0 proti
2 se zdrželi (Procházka, Tomandl)

Usnesení 6Z-5. 5. 1/2019: ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2020, kterými jsou 
celkové maximální provozní náklady ve výši 
2 526 000 Kč, zlepšený výsledek hospodaře-
ní v maximální výši 100 000 Kč a maximální 
náklady na platy SU 521 ve výši 399 000 Kč.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-5. 5. 2/2019: ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2020, kterými jsou 
celkové maximální provozní náklady ve výši 
8 059 000 Kč, zlepšený výsledek hospodaře-
ní v maximální výši 200 000 Kč a maximální 
náklady na platy SU 521 ve výši 1 747 000 Kč.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Brabec, Mikuš, Putna,
Hökl, Slaný, Procházka, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Koubková)

Bod 6 – Projednání Střednědobého výhledu 
rozpočtu města Modřice na období 2021–
2022
Usnesení 6Z-6.1/2019: ZMM schvaluje 
Střednědobý výhled rozpočtu města Modřice 
na období 2021–2022.
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Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Komentář:
Střednědobé výhledy rozpočtu města na roky 
2021 a 2022 jsou včetně uvažovaných investic 
uvedeny na dalších stránkách tohoto zpravodaje.

Bod 7 – Projednání Dodatku č. 4 Smlouvy 
o dílo na výstavbu „Víceúčelové sportovní 
haly Modřice“
Usnesení 6Z-7.1/2019: ZMM schvaluje Do-
datek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2018 
č. H346-18-53 001 uzavřené mezi městem 
Modřice (objednatel) a Sdružením fi rem SY-
NER, s. r. o., a MORAVOSTAV Brno, a. s. (zho-
tovitel) upravující cenu díla dle změnových 
listů č. 56–80 na 192 349 122,26 Kč bez DPH 
a termín dokončení stavebních prací nejpoz-
ději do 639 kalendářních dní ode dne termínu 
zahájení stavebních prací a termín milníku č. 
1 dokončení vlastní haly do 12. 1. 2020.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Putna, Hökl, Brabec, 
Koubková, Slaný)
0 proti 
3 se zdrželi (Tomandl, 
Procházka, Mikuš)
Komentář:
Termíny dokončení a kolaudace haly jsou 
upraveny datově následovně:
- dokončení haly a parkovišť s komunikací, 
12. 1. 2020
- kolaudace haly a parkovišť, 23. 1. 2020
- zahájení provozu haly, 1. 2. 2020
- dokončení venkovních ploch, 30. 4. 2020
- kolaudace venkovních ploch, květen 2020
-uvedení celého areálu do provozu, kvě-
ten 2020

Bod 8 – Projednání OZV
Usnesení 6Z-8.1/2019: ZMM schvaluje OZV 
č. 2/2019 o místních poplatcích včetně jejich 
příloh.
Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

Bod 9 – Zpráva o činnosti výborů ZMM
Usnesení 6Z-9.1/2019: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 07 ze dne 25. 9. 2019, zápis č. 
08 ze dne 23. 10. 2019 a zápis č. 09 ze dne 
25. 11. 2019 z jednání FV.
Hlasování: 12 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-9. 2. 1/2019: ZMM bere na vědo-
mí zápis z jednání KV ZMM ze dne 12. 11. 2019, 
zápis o kontrole činnosti KŽP ze dne 23. 9. 2019, 
zápis o kontrole údržby veřejných prostranství 
ze dne 21. 10. 2019, zápis o kontrole pojistných 
smluv provedené 1. 4. a 7. 8. 2019, rekapitulaci 
provedených kontrol v roce 2019 a schvaluje KV 
ZMM plán kontrolní činnosti na rok 2020.
Hlasování: 12 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení 6Z-9. 2. 2/2019: ZMM ukládá KV 
stanovení hodnotících kritérií pro posouzení 
makléřských fi rem pro možnost provedení 
výběrového řízení na makléře.
Hlasování: 12 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Bod 10 – Projednání plánu činnosti orgánů 
města v roce 2020
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Usnesení 6Z-10.1/2019: ZMM schvaluje 
plán činnosti orgánů města Modřice v roce 
2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 12 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Bod 11 – Různé, diskuze
Usnesení 6Z-11.1/2019: ZMM zamítá úhra-
du příspěvku ve výši 69 165 Kč na společný 
účet do společenství obcí ve věci společného 
postupu při projednávání ZÚR JMK.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Putna, Hökl, Slaný, 
Brabec, Koubková)
1 proti (Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Mikuš)

Usnesení 6Z-11.2/2019: ZMM schvaluje 
fi nanční příspěvek do systému IDS JMK za 
nadstandardní dopravní obslužnost města 
Modřice noční linkou N94 v roce 2020 ve výši 
488 762 Kč.
Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Komentář:
Bylo odsouhlaseno ukončení příspěvku do 
sdružení v rámci projednávání zásad územní-
ho rozvoje JmK, neboť v krajem navržené stu-

dii řešitelnosti dopravní sítě je zahrnut severní 
obchvat města, odsunuta jižní tangenta k hra-
nici k. ú. Modřice a k. ú Popovice a je navrhová-
no řešení bez jihozápadní tangenty. 

Usnesení 6Z-11.3/2019: ZMM schvaluje ta-
rif stočného ve městě Modřice pro rok 2020 
ve výši 34,63 Kč/m³ bez DPH, cenu nájemné-
ho za užívání kanalizační sítě města Modřice 
ve výši 4 620 000 Kč za rok bez DPH a cenu 
za zajištění majetkové a provozní evidence 
zpracovávané za rok 2019 ve výši 5000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem Do-
datku č. 41 Provozní a nájemní smlouvy ze 
dne 12. 3. 2002.
Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Komentář:
Pro občany města zůstává zachována výše 
stočného jako v roce 2019 ve výši 34,63 Kč/
m3 bez DPH. Zvyšuje se pouze vodné, a to 
dle rozhodnutí města Brna, kterému vodovod 
v Modřicích patří. Cena pro rok 2020 je stano-
vena ve výši 37,80 Kč/m3 (v roce 2019 bylo 
33,74 Kč/m3). 

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou 
umístěny na: 
http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm
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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 20. schůze RMM ve volebním období 2018–2022 
konané dne 10. 12. 2019

USNESENÍ 20. schůze RMM

Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za provedené práce na stavbě „Víceúčelové sportov-
ní haly Modřice“ za měsíc listopad 2019 ve výši 16 648 565,40 Kč bez DPH a za provedené 
méně- a vícepráce za měsíc listopad 2019 ve výši 755,78 Kč bez DPH.
(k usnesení 20R-4.1/2019 a 20R-4.2/2019)

Víceúčelová sportovní hala – Technický dozor investora
Na základě prodloužení termínu dokončení stavby městské haly bylo nutné prodloužení čin-
nosti TDI do 30. 04. 2020. Činnost vykonává pan Libor Kočíř. Cena za prodloužení o čtyři mě-
síce je 160 000 Kč.
(k usnesení 20R-4.5/2019)

Víceúčelová sportovní hala – Koordinátor BOZP
Na základě prodloužení termínu dokončení stavby městské haly bylo nutné prodloužit činnost 
koordinátora BOZP do 30. 04. 2020. Koordinátora zajišťuje společnost TRUVIA, s. r. o. Cena za 
prodloužení o tři měsíce je 30 000 Kč bez DPH. Stávající smlouva vyprší 30. 01. 2020.
(k usnesení 20R-4.6/2019)

Zateplení BD Sadová 563
Z důvodu klimatických podmínek a drobných nutných řešení technických detailů se prodloužil 
termín dokončení zateplení BD Sadová 563 do 31. 05. 2020. Prodloužení termínu nemá vliv na 
cenu díla. K dokončení zůstává pouze východní stěna objektu.
(k usnesení 20R-4.7/2019)

Webové stránky haly
RMM schválila smlouvu na zřízení doménových a webhostingových služeb pro Městskou 
halu. Stránky haly jsou www.mestskahala-modrice.cz.
(k usnesení 20R-4. 13. 2/2019)

Finanční dar od fi rmy ASEKOL
Díky vám občanům město zvítězilo v soutěži obcí JMK „My třídíme nejlépe 2019“ pořádanou 
fi rmou ASEKOL, a. s., v kategorii drobného elektrozařízení a obdrželo za vítězství fi nanční 
odměnu 20 000 Kč.
(k usnesení 20R-4.14/2019)
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Pojištění majetku
Na základě dokončování výstavby Městské haly Modřice byl RMM schválen Dodatek č. 4 
k Pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpovědnosti města na celkovou částku pojištění 
140 345 Kč u pojišťovací společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.
(k usnesení 20R-4.17/2019)

Uzavírání jednoduchých jednorázových nájmů
V rámci možnosti jednorázových nájmů sportovních zařízení v majetku města byly RMM 
schváleny obchodní podmínky pro uzavírání těchto pronájmů.
(k usnesení 20R-5.2/2019)

Převod chodníků
Společnost M Property, s. r. o., vybuduje v okolí své investice na par. č. 2016 a 2025/1 – ulice 
Prusinovského a Za Humny za své prostředky chodníky a tyto na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí převede do majetku města.
(k usnesení 20R-5.4/2019)

Připomínky k návrhu ÚP Želešice
Na základě veřejného projednání návrhu ÚP Želešice město podává připomínku k doplnění 
textové části o vyhodnocení navýšení odvádění odpadních vod z nově vymezených zastavitel-
ných ploch na kanalizaci, která je zaústěna do kanalizace města Modřice.
(k usnesení 20R-8.1/2019)

Vedoucí Městské haly Modřice
RMM jmenovala vedoucím Městské haly Modřice pana Ing. Petra Jahodu, tel.: 603 808 048, 
e-mail: petr.jahoda@mesto-modrice.cz. Zájemci o využití sportovišť se mohou tedy obracet 
přímo na tohoto pracovníka.
(k usnesení 20R-8.7/2019)

Odpis pohledávek města
RMM schválila odpisy pohledávek města z let 2014–2015 za neuhrazené faktury od pana M. S. ve 
výši 13 955 Kč, fi rmy Domestav, s. r. o., ve výši 7316 Kč a fi rmy Energy Solutions and Saving, s. r. o., 
ve výši 2339 Kč. Pohledávky jsou nevymahatelné a byly vyčerpány všechny dostupné prostředky.
(k usnesení 20R-8.11/2019, 20R-8.12/2019 a 20R-8.13/2019)

Rekonstrukce hřiště u Fino Clubu
RMM schválila zpracování PD pro územní řízení na rekonstrukci hřiště u Fino Clubu na ulici 
U Hřiště s vybudováním umělé hrací plochy pro budoucí volné využití širokou veřejností. Cena 
PD 82 500 Kč bez DPH. PD bude zpracovávat Ing. Milan Strachoň.
(k usnesení 20R-8.20/2019)
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Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2019 - odvětvové členění
Komentář k rozpočtovému opatření č. 8 rozpočtu roku 2019

OdP Pol Popis Příjmy Výdaje Komentář

0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 200 000 navýšení výběru daně

0 1121 Daň z příjmu právnických osob 500 000 navýšení výběru daně

0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 200 000 zvýšený výběr za odnětí ze ZPF

0 4116 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 500 dotace MŠ - šablony UZ 103133063

0 4116 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 625 700 dotace MŠ - šablony UZ 103533063

0 4116 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 205 800 dotace ZŠ - šablony UZ 103133063

0 4116 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 165 800 dotace ZŠ - šablony UZ 103533063

0 Bez Pa 3 007 800 0

2219 5171 Opravy a udržování -200 000 přesun oprav chodníků do roku 2020

2219 6121 Budovy, haly a stavby -200 000 přesun parkoviště Poděbradova do roku 2020

2219 6121 Budovy, haly a stavby -80 000 přesun propojení cyklostezsky kolem náhonu do roku 2020

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 -480 000

2321 5171 Opravy a udržování -150 000 přesun oprav dešťové kanalizace do roku 2020

2321 6121 Budovy, haly a stavby -500 000 přesun rekonstrukce kanalizace Za Humny do roku 2020

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 -650 000

3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 110 500 dotace MŠ - šablony UZ 103133063

3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 625 700 dotace MŠ - šablony UZ 103533063

3111 Mateřské školy 0 736 200

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -1 500 000 odvod ZŠ z IP do rozpočtu města

3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 205 800 dotace ZŠ - šablony UZ 103133063

3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 165 800 dotace ZŠ - šablony UZ 103533063

3113 Základní školy 0 -128 400

3315 5169 Opravy a udržování -40 000 snížení výdajů muzeum

3315 5171 Opravy a udržování -15 000 snížení výdajů muzeum

3315 5173 Cestoné -10 000 snížení výdajů muzeum

3315 Činnosti muzeí a galerií 0 -65 000

3399 5171 Opravy a udržování -210 000 přesun oprav pomníku NS do roku 2020

3399 Ostatní záleřitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 -210 000

OdP Pol Popis Příjmy Výdaje Komentář

3412 6121 Budovy, haly a stavby -47 000 000 převod z investice sportovní haly do roku 2020

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 -47 000 000

3419 5492 Dary obyvatelstvu -50 000 nevyplacené odměny za reprezentaci města

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 -50 000

3612 5171 Opravy a udržování -300 000 přesun oprav BF do roku 2020

3612 Bytové hospodářství 0 -300 000
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3613 5171 Opravy a udržování -250 000 přesun oprav NBF do roku 2020

3613 6121 Budovy, haly a stavby -2 300 000 přesun investice nová hala areál Hybešova 596 do roku

3613 Nebytové hospodářství 0 -2 550 000

3631 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 navýšení investice VO Chrlická

3631 6121 Budovy, haly a stavby -80 000 přesun investice VO Hybešova, nám. Míru do roku 2020

3631 6121 Budovy, haly a stavby -44 000 přesun investice VO Tyršova do roku 2020

3631 Veřejné osvětlení 0 -104 000

3632 5171 Opravy a udržování -150 000 přesun oprav na hřbitově do roku 2020

3632 Pohřebnictví 0 -150 000

3639 6121 Budovy, haly a stavby -800 000 přesun rekonstrukce NS 171 do roku 2020

3639 6130 Pozemky 1 000 správní poplatek při nákupu pozemku

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené 0 -799 000

3722 5171 Opravy a udržování -100 000 přesun rozšíření kontejnerových stání do roku 2020

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 -100 000

3725 5169 Nákup ostatních služeb -150 000 snížené výdaje na SD

3725 6121 Budovy, haly a stavby -250 000 převod vodovodní přípojky k SD do roku 2020

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 -400 000

3744 6121 Budovy, haly a stavby -300 000 nižší výdaje na PPO

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 -300 000

OdP Pol Popis Příjmy Výdaje Komentář

3745 5169 Nákup ostatních služeb -500 000 přesun výsadby zeleně do roku 2020

3745 6121 Budovy, haly a stavby -800 000 přesun investice hřiště Bobrava do roku 2020

3745 6121 Budovy, haly a stavby -2 500 000 přesun investice workout Sokolská do roku 2020

3745 6121 Budovy, haly a stavby -600 000 přesun investice zóna oddechu Masarykova do roku 2020

3745 6121 Budovy, haly a stavby -100 000 přesun investice studie Primál do roku 2020

3745 6121 Budovy, haly a stavby -1 500 000 přesun investice studie HuKo do roku 2020

3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení -150 000 nezrealizovaný nákup přepravního vozíku

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 -6 150 000

5311 5169 Nákup ostatních služeb -100 000 snížené výdaje na služby MP

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 -100 000

5512 5171 Opravy a udržování -50 000 snížené výdyje na opravy JSDH

5512 6121 Budovy, haly a stavby -400 000 přesun investice hasičská zbrojnice do roku 2020

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 -450 000

6117 5171 Ostatní osobní výdaje -100 000 snížené výdaje na opravy NS 93

6117 6111 Programové vybavení -300 000 přesun pořízení nového IS do roku 2020

6117 6121 Budovy, haly a stavby -1 000 000 snížené výdaje na rekonstrukce 3. NP NS 93

6117 Volby do Evropského parlamentu 0 -1 400 000

Celkem 3 007 800 -60 650 200

V Modřicích, 02. 12. 2019
Zpracoval: Ing. Roman Mulíček
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0 Bez paragrafu 130 835 500
2119 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5 610 200
3231 Základní umělecké školy 218 000
3314 Činnosti knihovnické 40 000
3315 Činnosti muzeí a galerií 5 000
3341 Rozhlas a televize 15 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 330 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 100 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000
3612 Bytové hospodářství 3 800 000
3613 Nebytové hospodářství 570 000
3631 Veřejné osvětlení 422 000
3632 Pohřebnictví 30 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 140 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené 1 453 400
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 100 000
4350 Domovy pro seniory 3 950 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200 000
6171 Činnost místní správy 100 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 60 000
Příjmy celkem 154 797 100

Schválený rozpočet města Modřice na rok 2020 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa Popis Schváleno 
2020

Rozpočtové výdaje
2212 Silnice 1 929 500
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 406 200
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 350 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 000
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 753 600
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 350 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 225 000
3111 Mateřské školy 2 526 000
3113 Základní školy 10 059 000
3231 Základní umělecké školy 770 000
3314 Činnosti knihovnické 1 492 100
3315 Činnosti muzeí a galerií 90 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000
3326 „Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí“ 300 000
3341 Rozhlas a televize 121 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 650 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 137 200
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 78 299 700
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 269 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 135 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 238 000
3519 Ostatní ambulantní péče 30 000
3612 Bytové hospodářství 2 266 000
3613 Nebytové hospodářství 965 000
3631 Veřejné osvětlení 2 040 000
3632 Pohřebnictví 694 000
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OdPa Popis Schváleno 
2020

3635 Územní plánování 20 000
3636 Územní rozvoj 79 500
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené 2 941 200
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 245 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 070 000
3727 Prevence vzniku odpadů 30 000
3729 Ostatní nakládání s odpady 105 000
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 13 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 061 200
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 440 000
3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 50 000
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 000
4333 Domovy - penzióny pro matky s dětmi 40 000
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 10 000
4350 Domovy pro seniory 7 146 000
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 220 000
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 15 000
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 150 000
5213 Krizová opatření 300 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 436 100
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 207 500
6112 Zastupitelstva obcí 3 426 000
6171 Činnost místní správy 21 387 100
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 2 095 000
6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 300 000
6399 Ostatní fi nanční operace 2 200 000
Výdaje celkem 202 158 900 202 158 900
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu -47 361 800 -47 361 800

Financování
Čerpání úvěru 0
Splátka úvěru 8 676 000
Financování celkem -8 676 000
Rezerva plán k 31. 12. 2019 75 360 700
Rezerva plán k 31. 12. 2020 19 322 900

Schváleno 2. 12. 2019 usnesením ZMM číslo 6Z-5. 4. 1/2019  V Modřicích, 03. 12. 2019
 Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Pa Pol Investice PO ORG Schváleno
2020

2219 6121 PD realizace parkoviště Poděbradova MO 9118 120 000
2219 6121 Propojení cyklostezsky (chodník) kolem náhonu HCH 9119 800 000
2219 6121 Parkovací stání před ZŠ Komenského HCH 9137 500 000
2219 6121 PD chodník k Olympii MO 9139 200 000
2219 6121 PD rekonstrukce ulice Masarykova ST 9140 500 000
2321 6121 PD Stará cihelna-splašková kanalizace MO 9141 300 000
2321 6121 aktualizace PD rekonstrukce kanalizace Masarykova (silnice III/15278) 9155 100 000
3113 6356 Rekonstrukce kuchyně a ŠJ ST 9142 2 000 000
3231 6121 ZUŠ - 268 - okapový chodník s drenáží do dvora + sokl KH 9143 200 000
3231 6121 Klimatizace koncertní sál ZUŠ 271 KH 9144 150 000
3412 6121 Realizace sportovní hala ST 9056 65 000 000
3412 6121 PD hřiště s umělým povrchem u Fina ST 9145 200 000
3631 6121 VO - 2 lampy lokalita bydlení Bobrava MO 9146 100 000
3631 6121 VO hřbitov (3 lampy) KH 9147 150 000
3639 6121 Rekonstrukce NS 171 (AS+studie ÚŘ) HCH 9126 1 560 000
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Schváleno 2. 12. 2019 usnesením ZMM číslo 6Z-5. 4. 3/2019 V Modřicích 03. 12. 2019
 Sestavil: Ing. Roman Mulíček

3639 6130 Pozemek Hartleifová MO 536 200
3725 6121 Sběrový dvůr (vodovodní přípojka) HCH 9090 400 000
3725 6121 Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace HCH 9148 100 000
3745 6121 Hřiště Bobrava - realizace HCH 9094 880 000
3745 6121 Workout Sokolská - realizace HCH 9101 2 400 000
3745 6121 Zóna oddechu rybník Masarykova HCH 9111 700 000
3745 6121 PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál HCH 9112 200 000
3745 6121 Realizace územní studiu HuKo HCH 9113 1 300 000
3745 6121 Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hxbešova 596 HCH 9123 7 185 000
3745 6122 Nůžkový stan JŠ 9149 56 000
3745 6122 Vysokotlaký čistič s ohřevem JŠ 9150 80 000
3745 6122 Minitraktor JŠ 9151 500 000
5311 6121 Kamerový systém města ST 9152 1 250 000
5512 6121 PD hasičská zbrojnice ST 9134 500 000
6171 6111 Realizace nový IS GINIS ST 9096 300 000
6171 6121 Klimatizace - radnice MO 9153 2 000 000
6171 6122 Kopírka 3 NP NS 93 MO 9154 100 000
Celkem 90 367 200

Pa Pol Investice PO ORG Schváleno
2020

Pa Pol Příjemce IČ Ulice Obec PSČ
Schvá-

leno
2019

Požada-
vek

2020

Schvá-
leno
2020

3231 5339 Základní umělecká škola Ořechov, p.o. 49461702 Komenského 4 Ořechov 66444 50 000 70 000 50 000
3315 5222 Muzejní spolek Modřice 65265271 Komenského 397 Modřice 66442 10 000 10 000 10 000
3326 5223 Římskokatolická farnost Modřice 65265891 Masarykova 147 Modřice 66442 0 300 000 300 000
3399 5212 Spolek X-trim 150 000 250 000 250 000
3399 5222 Zahrádkářský spolek Modřice 70877653 nám. Svobody 93 Modřice 66442 15 000 18 000 18 000
3399 5222 Dětský folklórní kroužek Modřice z.s. 0 100 000 50 000
3419 5222 MFK Modřice, z.s. 22869123 Sadová 572 Modřice 66442 367 000 450 000 450 000
3419 5222 MNK Modřice, z.s. 4253906 nám. Svobody 93 Modřice 66442 778 000 852 000 852 000
3419 5222 TJ Sokol Modřice 48480614 Benešova 274 Modřice 66442 154 800 447 000 267 000
3419 5222 VSK Technika hokej Brno, p.o. 3594416 Rybkova 1016/31 Brno 60200 10 000 30 000 15 000
3419 5222 Jump athletic club Brno 44995199 Kovalovice 206 Viničné Šumice 66406 0 150 000 75 000
3419 5493 Luděk Dubšík Sadová 572 Modřice 66442 2 000 5 000 2 500
3419 5493 Jan Tručka - kulturistika Modřice 66442 2 000 5 000 2 500
3419 5493 Lukáš Piffko Komenského 398 Modřice 66442 2 000 20 000 5 000
3421 5222 Junák - svaz skautů ČR 62157400 Kampelíkova 124/13 Brno 60200 75 000 90 000 75 000
3421 5222 Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice 7828691 Poděbradova 1038 Modřice 66442 45 000 60 000 60 000
3429 5222 Myslivecký spolek Modřice, z.s. 48481271 nám. Svobody 93 Modřice 66442 62 500 45 000 45 000
3429 5222 KSH Dragons Modřice, z.s. 49457977 Severní 1020 Modřice 66442 45 000 170 000 145 000
3429 5222 Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad 49461095 9. května 559 Rajhrad 66461 15 000 15 000 15 000
3429 5222 Společnost moravských parkových drah 22826840 U Dálnice 777 Modřice 66442 10 000 10 000 10 000
3429 5222 JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice 4835891 Turgeněvova 28 Brno 61800 0 20 000 20 000
4329 5222 Linka bezpečí, z.s. 61383198 Ústavní 95 Praha 8 18102 5 000 15 000 10 000
4333 5223 Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty 44990260 Staňkova 47 Brno 61200 35 000 50 000 40 000
4356 5229 Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář 44990260 Strnadova 14 Brno 62800 10 000 20 000 15 000
4359 5229 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 18510949 Císařova 394/27 Klobouky u Brna 69172 6 000 50 000 10 000
4359 5229 Nadační fond „Slunečnice“ 66596785 Chrlické nám. 2 Brno 64300 15 000 20 000 15 000
4359 5229 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 64326837 Lomená 530/44 Brno 61700 10 000 45 000 10 000
4359 5229 Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS 44990260 Jiráskova 47 Rajhrad 66461 100 000 140 000 110 000
4356 5229 Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 75094924 Uzbecká 32 Brno 62500 0 20 800 5 000
5512 5222 SDH Modřice 72049316 nám. Svobody 93 Modřice 66442 182 000 167 500 167 500
Celkem 2 156 300 3 645 300 3 099 500

Schváleno 2. 12. 2019 usnesením ZMM číslo 6Z-5.2/2019 V Modřicích 03. 12. 2019 
 Sestavil: Ing. Roman Mulíček
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Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na období 2021-2022
Rozpočtové příjmy:

Rozpočtové výdaje:

Schváleno dne 2. 12. 2019 usnesením ZMM číslo 6Z-6.1/2019 V Modřicích, 03. 12. 2019
 Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Třída Popis 2021 2022

1xxx Daňové příjmy 132 500 000 136 000 000
2xxx Nedaňové příjmy 23 000 000 23 000 000
3xxx Kapitálové příjmy 0 0
4xxx Přijaté transfery 2 000 000 2 000 000

Příjmy celkem 157 500 000 161 000 000

5xxx Běžné výdaje 110 000 000 112 000 000
6xxx Kapitálové výdaje 44 000 000 36 000 000

Výdaje celkem 154 000 000 148 000 000

+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu 3 500 000 13 000 000

8xxx Financování -8 800 000 -8 900 000

Rezerva plán k 31. 12. 2020/2021 19 784 500 14 484 500
Rezerva plán k 31. 12. 2021/2022 14 484 500 18 584 500

Komentář k návrhu střednědobému výhledu na období 2021-2022
Investice návrhu střednědového výhledu:

Informace o dlouhodobých závazcích:

1) úvěr na stavbu PBDS splatný 06/2029, stav dle splátkového kalendáře,
roční anuitní splátka jistiny a úroků 3.724.256,– Kč
2) úvěr na stavbu sportovní haly splatný 09/2033, stav dle splátkového kalendáře
roční degresivní splátka jistiny 5.745.600,– Kč a úroku ve výši 2,13% p.a.

OdPa Investice 2021 2022
2219 Chodník k Olympii 2 000 000
2219 Chodníky Masarykova 5 000 000
2219 Parkovací stání Poděbradova 8 000 000
2321 Kanalizace Masarykova II. etapa 8 000 000
3113 Přístavby kuchyně ZŠ 11 000 000
3412 Umělý povrch školního hřiště 3 000 000
3412 Hřiště s umělým povrchem u Fina 10 000 000
3639 Rekonstrukce budovy NS 171 15 000 000
5512 Hasičská zbrojnice 18 000 000
Celkem 44 000 000 36 000 000

Závazek 2021 2022
Úvěr na PBDS 1)
stav k 1. 1. 24 893 300 21 874 600
splátka jistiny 3 018 700 3 108 200
platba úroku 705 700 616 100
stav k 31. 12. 21 874 600 18 766 400

Úvěr sportovní hala 2)
stav k 1. 1. 73 254 400 67 508 800
splátka jistiny 5 745 600 5 745 600
platba úroku 1 220 000 1 200 000
stav k 31. 12. 67 508 800 61 763 200
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Za zastupitele za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
přeji všem modřickým občanům v roce 2020

pevné zdraví, nezbytné štěstí, lásku
a řadu správných rozhodnutí
na cestě ke splněným snům.

Libor Procházka

pf2020
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Zima už je tu a s ní i naše první zimní akce. 
Letos naše indiánské kmeny navštívili kolo-
nizátoři a přinesli s sebou své vánoční zvy-
ky a tradice. Spolu s Italskými kolonizátory 
jsme pomáhali Babbo Natale a čarodějnici 
Beffaně najít ztracené dárky, Španělští kolo-
nizátoři nás strhli do víru sázek, s Britskými 
kolonizátory jsme popili čaj o páté a Norští 
kolonizátoři nám ukázali, jak se loví ryby v ev-
ropských vodách. Tato setkání byla nejen zá-
bavná, ale také velmi poučná a doufám, že 
i Evropané se dozvěděli něco nového o naší 
kultuře a že se o tyto poznatky podělí i se 
svými přáteli a občas si vzpomenou na Vá-
noce prožité mezi indiány.
 Helča Císařová

ZIMNÍ VÝPRAVA

BRABROUCI

 Foto: archiv Brabrouků
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Koncem roku tradičně i vedení folklorního 
kroužku bilancuje uplynulý rok. Rok 2019 byl 
rokem mnoha krásných vystoupení našich 
dětí, setkávání se s dalšími folkloristy, senio-
ry, rozšířili jsme naši hudební základnu, rozší-
řili jsme kroužek o novou skupinku - příprav-
ku a koncem roku proběhla ustavující schůze 
nově založeného spolku Dětský folklorní 
kroužek Modřice.

Dovolte mi, prosím, stručné shrnutí našich 
aktivit. Začátkem roku 2019 jsme pro děti 
uspořádali v měsíci lednu 4. Dětský fol-
klorní krojový ples. Koncem března jsme 
měli soustředění pro všechny členy na 
faře v Modřicích. Nejnáročnější pro nás 
byl duben, kde jsme se zúčastnili aktivně 
akce „Ukliďme Česko“, pro veřejnost uspo-
řádali „Vítání jara“ v Modřicích, starší děti 
vystoupily s jarním pásmem v Lidečku 
a ještě další týden jsme se prezentovali 
v Brně v rámci „Velikonočních slavností“. 
A poslední víkend v dubnu jsme vše za-
vršili víkendovým soustředěním i s rodiči 
na Žítkové. Květnová vystoupení byla na 
Ženáčských hodech, na místní faře (Pouť 
ke Svatému Gothardovi) a v PBDS v Modři-
cích. Na závěr školního roku jsme se s dět-
mi a rodiči rozloučili v areálu Pod Kaštany 
u táboráku.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
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Po prázdninách nás čekalo víkendové sou-
středění všech dětí s rodiči na Blatinách, vy-
stoupení na Svatováclavských hodech, poho-
dová zkouška u seniorů v PBDS. Pro rodiče 
našich dětí jsme uspořádali „Setkání rodičů 
a přátel u cimbálu“ a zároveň se nám podařilo 
díky novým lektorkám (Stanislava Kořenková, 
Gabriela Brázdová) otevřít novou skupinku 
nejmenších dětí – přípravku. Koncem roku 
jsme zkrácenou verzi vánočního pásma před-
vedli na Jarmarku u Základní školy v Modři-
cích, celou verzi potom u seniorů v pasivním 
domě a rodičům na vánoční besídce.

V Novém roce 2020 přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a krásné zážitky z akcí pořáda-

ných folklorním kroužkem.

Rozsáhlou fotodokumentaci o činnosti od 
roku 2011 a informace o našich připravova-
ných akcích najdete na portále www.folklorni
-krouzek-modrice.
 Ivana Cetlová – za vedení DFK
PS 
Na fotografi ích jsou záběry ze společného 
vystoupení „maláčků“ a „velkáčů“ v pasivním 
domě u seniorů, z vánoční besídky „přípravky“ 
v sále na radnici a z nové rubriky „Vlastivěda“ 
na našem portálu, ve které nabízíme všem 
rodičům s dětmi a seniorům z Modřic TIP na 
výlet - „ŽIDLOCHOVICE vlakem…“
 V. Čevela

 Foto: archiv DFK

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
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Celý měsíc prosinec se pro modřické skau-
ty nesl ve znamení Betlémského světla. Na 
schůzkách jsme vyráběli lucerničky, vyrazili 
jsme pro plamínek přímo do Vídně a pak jej 
donesli na mši do modřického kostela. Ne-
chyběla ani vánoční besídka. Ale vezměme 
to pěkně popořádku.

Každý rok před Vánoci je v Betlémské jeskyni, 
kde se podle tradice narodil Ježíšek, zapálen 
plamínek, který pak skauti jako symbol míru 
rozvážejí po celém světě. Betlémské světlo 
je nejprve letecky dopraveno do Vídně, kde 
se sejdou skauti z mnoha zemí světa, aby 
pak mohli plamínek – symbol míru – dovézt 
také k sobě domů. Čeští skauti se v prosinci 
do Rakouska vydali už po třicáté a jsme moc 
rádi, že jsme mohli do Vídně vyslat i výpravu 
z Quercusu. Naše tříčlenná delegace si výlet 
moc užila a jsme moc pyšní na Berana, který 
se velmi zodpovědně ujmul role vlajkonoše 
a vzorně reprezentoval Modřice i všechny 
české skauty během slavnostní bohoslužby.

Ve středu těsně před Vánoci jsme měli 
skautskou besídku pro všechny členy oddí-
lu i jejich rodinné příslušníky. Přestože Bet-
lémské světlo jsme do Modřic přivezli už 
14. prosince, veřejná distribuce mohla začít 
až 21. prosince, takže naše besídka se mu-
sela obejít bez ofi ciálního plamínku. Na ra-
dosti nám to ale neubralo a ve vlastnoručně 
vyrobených lucerničkách jsme alespoň za-
pálili svíčky obyčejnou sirkou. Naše světýl-
ka tak sice nebyla ofi ciální Betlémská, ale 
radost i tak přinesla všem. Naši nejmenší 
skauti Zajíčci (5-8 let) nacvičili koledy, které 
jsme si pak společně zazpívali na náměstí 
Svobody pod velkých vánočním stromeč-
kem. Moc děkujeme i pionýrům Brabrou-
kům, kteří neplánovaně rozšířili řady našich 
zpěváků na dvě písničky. Verda nám za-
hrála na saxofon a rodiče a sourozenci se 
naučili jednu naši oblíbenou hru. Na závěr 
přišlo překvapení, každý člen oddílu našel 
balíček se svým jménem a v něm nové od-
dílové tričko, Besídku jsme zakončili v klu-

SKAUTI PŘINESLI DO MODŘIC BETLÉMSKÉ SVĚTLO



www.mesto-modrice.cz

27
1 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SKAUTI PŘINESLI DO MODŘIC BETLÉMSKÉ SVĚTLO

bovně pohádkovým kvízem, teplým čajem 
a hromadou cukroví.

V prosinci jsme ale měli ještě jeden úkol. 
V neděli 22. prosince jsme nesli Betlémské 
světlo do mši svatou do kostela sv. Go-
tharda v Modřicích. Akce se moc povedla 
a jsme rádi, že jsme se mohli na šíření Bet-
lémského světla do modřických domácnos-
tí podílet.

Bylo toho skutečně hodně, ale po krátkém 
vánočním odpočinku nás jistě čeká spousta 
zážitků i v příštím roce. Moc děkujeme všem, 
kteří se zapojují do činnosti našeho oddílu, 
podporují nás a pomáhají nám. Přejeme 
Vám všem spoustu krásných dobrodružství 
v roce 2020 a těšíme se na ta, která budeme 
prožívat společně.
 Váš Quercus
 Klára Vlášková

 Foto: archiv oddílu
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VONKA RALLYE

BRUSLENÍ

 Foto: M. Hájek

 Foto: M. Hájek
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Ve středu 4. prosince 2019 otevřelo SeneCura 
SeniorCentrum Modřice dveře široké veřejnosti 
a po setmění došlo na oblíbené rozsvícení vá-
nočního stromu. Možnost prohlédnout si mod-
řický domov pro seniory SeneCura využilo nejen 
mnoho obyvatel Brna a okolí, ale také odborníci 
z oblasti zdravotních a sociálních služeb.
Během dne si mohli zájemci projít celé Senior-
Centrum, kde se seznámili s pobytovými soci-
álními službami a také s postupem při podaní 
žádosti o přijetí. V odpoledním programu pro-
bíhalo pečení vánočního cukroví, do kterého se 
zapojili klienti, rodinní příslušníci i návštěvníci. 
„Společné pečení cukroví bývá jedna z oblíbe-
ných akcí pořádaných v našem domově. Snaží-
me se zejména o propojování generací, kdy se 
společně potkají naši klienti, jejich děti, vnou-
čata i pravnoučata a společně stráví příjemný 
předvánoční čas,“ uvedl Martin Krňávek, ředitel 
SeniorCentra Modřice.
V pozdějších hodinách proběhlo slavností roz-
svícení vánočního stromu za hudebního do-
provodu Martina Hasoně. Vzhledem k chlad-
nému zimnímu počasí návštěvníci uvítali teplý 
čaj, horký mošt a svařené víno a také společně 
ochutnali čerstvě upečené cukroví.
„Naše motto Život pokračuje s námi naplňu-
jeme tak, že stavíme člověka s jeho individu-
alitou, přáními a potřebami do středu našeho 
zájmu. Maximálně se snažíme, abychom 
o klienty pečovali tak, aby i přes všechna svá 

SeniorCentrum Modřice otevřelo dveře veřejnosti
fyzická či psychická omezení prožívali svobod-
ný život dle svých zvyklostí,“ dodává k fi losofi i 
SeneCura Martin Krňávek.
SeniorCentrum Modřice patří do sítě celkem 
15 domovů společnosti SeneCura, největší-
ho soukromého poskytovatele pobytových 
sociálních služeb v České republice. Celková 
kapacita domova pro seniory a domova se 
zvláštním režimem v Modřicích je 155 míst. 
Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociál-
ním zařízením a kuchyňkou zde poskytují péči 
seniorům se sníženou soběstačností včetně 
těch s Alzheimerovou chorobou. Každý pokoj 
má balkon či terasu s přímým vstupem do 
krásné a nadstandardně velké terapeutické za-
hrady s jezírkem. Přímo v budově je lékařské 
centrum s lékárnou, ale i wellness centrum 
a bazén. Pro klienty jsou připraveny bohaté ak-
tivizační programy včetně ergoterapie, fyziote-
rapie, canisterapie nebo muzikoterapie. Klienti 
mohou využít i masáže a pedikúru. 
Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komu-
nitními centry v daných lokalitách a maximál-
ně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich 
příbuzných, zaměstnanců, SeneCura dobro-
volníků a veřejných orgánů. SeniorCentra jsou 
založena na partnerství, spolupráci, inovacích, 
kvalitní péči i na vysoké kvalitě života ve stáří.
 J. Barčáková

 Foto: archiv SeneCura
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99. KOMORNÍ KONCERT

 Foto: M. Hájek
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100 - středa 29. ledna 2020
101 - středa 25. března 2020
102 - středa 27. května 2020

TERMÍNY KONCERTŮ NA RADNICI V ROCE 2020
103 - středa 21. října 2020
104 - středa 9. prosince 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

32
1 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Rozloučili jsme se s rokem 2019 krásným oh-
ňostrojem na náměstí, popřáli si zdraví, štěstí 
a přivítali nový rok s magickým číslem 2 0 2 
0 - kdo ví co nám dobrého či zlého přinese.

Podle čínského kalendáře je to rok MYŠI 
a můžete se v následujícím textu obeznámit 
co o něm je psáno v čínských dostupných 
písemnostech.

Rok MYŠI je rokem hojnosti, přináší dobré 
příležitosti a vyhlídky.

Vyznačuje se i kolísáním cen různých pro-
duktů a spekulacemi na burze. Světová 
ekonomika zaznamenává prudký rozmach. 
Dá se hodně vydělat, doba je vhodná k na-
hromadění bohatství. Je to však také doba, 
kdy můžete plánovat dlouhodobé investice, 
protože nabídka zisků roku MYŠI přijde vhod 
v následujících hubených letech. Všechny 
podniky a transakce započaté v této době 
budou, pokud byly dobře připraveny, úspěš-
né. Nevyužívejte však náhodných příležitostí 
a nepostupujte zbytečná rizika - rok MYŠI 
je přece jen ovládán chladem zimy a tmou 

nocí. Ti, kteří spekulují neuváženě nebo se 
přeceňují, spláčou nad výdělkem. 

V celku je však tento rok šťastnější než vět-
šina ostatních. Nedochází k žádným drama-
tickým událostem a válkám a postihuje nás 
mnohem méně katastrof než například v le-
tech Tygra (1910) nebo Draka (1912). 

Nicméně bude to rok „peprný“. Přináší 
spoustu hašteření, dohadování a různých 
neshod, které však nenapáchají příliš velké 
škody. Je to doba vhodná k chození do spo-
lečnosti a zábavě.

Jen mám obavy, a to jsem se nikde nedopí-
dila, jestli nás opravdové živé myši nebudou 
sužovat, tak jako loni, když letošní zima byla 
mírná a myši jsou velmi plodné. 

Kéž by letos přišel mráz a sníh, jinak s myší 
smečkou prohrajem.
 Hodně štěstí!

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku
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   Zahrádká ský spolek Mod ice,

Vás srde n zve
na

  

25. ZAHRÁDKÁ SKÝ
p l e s

 
po ádaný v pátek 21. února 2020

v sále hotelu Gregor v Mod icích
ZA ÁTEK V 19,30 HODIN

 vstupenka s místenkou do sálu 120, K
vstupenka do P ÍSÁLÍ 100, K
hraje NOTA BENE

 
 
Kv tinová výzdoba Zahradnické centrum Brabec,
polonéza a další tane ní vystoupení, tombola

Prodej vstupenek:

P ED LENSKOU SCH ZÍ DNE 6.2.2020 ( tvrtek)
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Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získáte na www.modriceknihovna.webnode.
cz, na dětském webu www.knihovnamodrice.
webk.cz a na facebookových stránkách Měst-
ské knihovny https://www.facebook.com/
knihovna7/.

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9-12 13-18
Úterý  13-19
Středa 13-18
Pátek 9-12 13-16

Městská knihovna v Modřicích vás zve:

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
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PRO ŽENY:
Henry, Veronica: Noc v Orient expresu
Meyerson, Amy: Sejdeme se v knihkupectví

PRO SILNÉ NERVY: 
Deaver, Jeffery: Hra na nikdy
Greenwood, Kerry: Vražda ve vlaku do Ballartu
Hazel, James: Dřevěná panenka
Kutcher, Volker: První padlí
Ware, Ruth: Smrt paní Westawayové

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Kalenda, František: Šarlatové zmije
MacNeal, Elisabeth: Továrna na panenky
Szpuk, Roman: Klika byla vysoko
Vácha, Dalibor: Za svobodu

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Atkinson, Kate: Přepis
Bowen, Rhys: Toskánské dítě
Boyne, John: Skrytá zuřivost srdce
Dalton, Trent: Kluk spolkne vesmír
Dobrakovová, Ivana: Matky a kamioňáci
Gaarder, Jostein: Tak akorát: krátké
vyprávění téměr o všem
McCarthy, Cormac: Krvavý poledník, aneb
Červánky na západě
Peréz-Reverte, Arturo: Dumasův klub

Výběr z knižních novinek leden 2020

Reina, Miquel: Světla na moři
Romero, R. M.: Loutkář z Krakova

ČESKÁ LITERATURA:
Devátá, Ivanka: Džungle v kuchyni
Klečka, Jiří: Pět ročních období
Tajovská, Iva: Hořící nebe
Tománek, Jan: Lustr pro papeže
Třeštík, Michael: Aspoň jsem to zkusil

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Berner, R. Susane: Děti vaří celý rok: moje 
první kuchařka
Frost, Adam: Zábavný vesmír
Macho, Adrian: Gerda: příběh moře a odvahy
Míková, Marka: Varvara: kniha o velrybím
putování
Säfström, Maja: Ilustrovaný atlas neuvěřitel-
ných faktů o zvířatech
Visconti, Quido: Jedné noci ve chlévě…
PRO NÁCTILETÉ:

Maskame, Estelle: Padnout a vstát
Regnier, Sandra: Magická brána
Zadinová, Radka: Zahrada zapomnění

INSPIRACE NA CESTY:
Šebek, Tomáš: Nebe nad Jemenem
Zibura, Ladislav: Prázdniny v Evropě

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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 Městská knihovna v Modřicích pořádá 
cestovatelskou přednášku

Kanada a USA

Ve středu 5. 2. 2020 v 17.00 
v zasedací místnosti Městského úřadu

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi projeli napříč Kanadou z východu až na západní 
pobřeží. Poznali významná města a procházeli se překrásnou přírodou. Cestu jim 

zkřížil los, medvěd či bizon. Na cestě se koupali i koulovali a zažili celou řadu veselých 
i dramatických historek.

Zpět do Montrealu jeli pro změnu přes USA a navštívili další unikátní místa. Za všechny 
jmenujme Mount Rushmore, Niagarské vodopády nebo New York, který jim vehnal i slzy 

do očí. Zveme vás na přátelské posezení plné dobrodružných i humorných zážitků.

Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních fi lmů 
z různých koutů světa.

Více informací naleznete na www.jirkamara.cz
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřic
Vážení rodiče,
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho 
předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit 
se obřadu, je třeba toto nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. 
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. 
Zároveň je nutný souhlas zákonného zástupce se zveřejněním jména a příjmení ve spole-
čenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřic
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany – jubilanty s trvalým 
pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. 
Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu starosty 
města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili 
svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího 
souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřic. 

Zároveň je nutný Váš souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice 
ve Zpravodaji města Modřic.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy, nebo Vaši rodin-
ní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Rozloučili jsme se
Marie Jankůjová
Antonín Poláček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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STROMY PŘI CESTĚ
V našem městě máme spoustu zajímavých, 
svým stářím vzácných stromů. Dostaneme 
se k nim i při nepříznivém počasí „suchou no-
hou“, protože rostou hned u chodníků.

Jako příklad uvádím náš stařičký morušovník 
bílý s vykotlaným kmenem, který roste na Pru-
sinovského ulici. Ještě ze školy víme, že moru-
šovník pochází z Číny a že se jeho listím krmí 
housenky bource morušového, které se kuklí 
v kokonech tvořených vlákny hedvábí. Jako 
krmná rostlina těchto housenek se již mnoho 
staletí vysazuje v teplých oblastech Evropy. Už 
méně se ví, že u nás byly morušovníky vysa-
zovány zejména za protektorátu, během druhé 
světové války, protože Němci potřebovali hed-
vábí na výrobu padáků. Z této doby pochází 
vysazování morušovníku bílého na školních 
zahradách. Proto i ten náš modřický morušov-
ník bílý stojí za bývalou školní zahradou.

Pokud se vypravíme k nové sportovní hale, 
vaší pozornosti neunikne topol bílý neboli 
linda. Ve skupině stromů před Sokolovnou se 
nedá přehlédnout, při svých 30metrech totiž 
všechny ostatní stromy převyšuje. Linda patří 
k našim původním domácím stromům. Zají-
mavý je svými laločnatými listy, které jsou na 
líci zelené a na rubu bělavě plstnaté. Touto 
plstí je schopen vázat mnoho prachu a tím 
účinně pročišťuje vzduch. I proto pod ním 
bývá tak příjemné posezení. 

Po Benešové se podél pěkné habrové aleje 
dostaneme ke křižovatce s ulici Hybešovou, 
kde hned zkraje rostou dva vysoké pajasany 
žlaznaté. Jsou to nejstarší exempláře paja-
sanu v Modřicích a jsou vzácné právě svým 

stářím. V této dvojici poznáte samčí strom od 
samičího i v zimě, podle zaschlého plodenství 
v samičí koruně. Pajasan pochází z Číny, ale 
v Evropě byl vysazován už koncem 17. století 
jako okrasný strom. Esteticky působí zvlášť 
mladé pajasany, protože svými dlouhými lis-
ty připomínají palmu. Zdobné jsou i vzrostlé 
stromy samičí s červeně zbarveným, dozrá-
vajícím plodenstvím na konci léta. Pajasany 
snáší velmi dobře prašnost i výfukové plyny 
a proto byly vysazovány ve městech. Bohužel 
začaly od 20. století zplaňovat, a protože ros-
tou i mezi dlažbou a u zdí domů, musí se ničit, 
aby svými kořeny nepoškodily základy domů. 

Když odbočíme z Hybešovy ulice po chodní-
ku na Příční, upoutá vaši pozornost zajímavě 
větvený ořešák královský, vlašský ořech. Je 
domovem na Balkáně. Pro ořešáky vyrostlé 
ze semen bez zásahu člověka je typické, že 
se jejich kmen větví často již nízko nad zemí 
do několika přibližně stejně silných větví. Ten 
náš unikátní trojkmen, je toho přímo ukázko-
vým příkladem.

Krásnou starou lípu srdčitou, která roste na 
našem náměstí hned u pomníku, jen málokdo 
přejde bez povšimnutí. Až bude obnoveno 
modřické muzeum, budeme se mít kde poze-
ptat na její stáří.
 PhDr. Stanislava Kleinová

 Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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Vážení představitelé, zastupitelé města 
Modřice. 

I já z Pasivního bytového domu jsem dostala 
pozvání a zúčastnila se přátelského setkání 
a posezení jubilujících šedesáti a sedmdesáti 
- letých občanů města. 
Je to pěkná tradice, připomenutí si svých dříve 
narozených spoluobčanů. Setkání bylo velice 
příjemné a přátelské. I přímluvy od Vás k nám, 
Vaše informace o životě a dění v našem měs-
tě. Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji po-
děkovala. Přejme si společně krásné Vánoce, 

Chci také vřele ze srdce poděkovat vedoucí PBDS paní Jitce Kozumplíkové a jejímu kolektivu 
děvčat a panu údržbáři jménem nás, kteří zde bydlíme:
Za to, že jsou, jací jsou, jak se o nás starají, jak pěkný život pro nás vytvářejí.
 A. Brandalíková

PBDS

zdraví, štěstí v novém roce 2020. 
Ať naše město vzkvétá, ať se nám daří, ať žije-
me v našem městě šťastný a spokojený život. 
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci, čin-
nosti, pro blaho nás, Vašich spoluobčanů. 

„Potřebujeme čas ke vzpomínání, 
 čas ke snění, 
 čas k dosažení nekonečna.
 Čas, abychom byli. „
 /G. Taber/¨
 S úctou k Vám
 Alice Brandalíková.

SDH MODŘICE
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V roce 2019 jednotka SDH Modřice zasa-
hovala celkem u 31 mimořádných událostí. 
Zasahovali jsme nejen u požárů, ale i u tech-
nických zásahů (odchyt obtížného hmyzu, 
čerpání vody). Naše jednotka je zařazena 
v kategorii JPO/5, to znamená, že zasahuje 
pouze na katastrálním území města Modři-
ce. Jednotka vyjíždí vždy do deseti minut od 
vyhlášení poplachu operačním střediskem 
HZS. Členové jednotky jsou připraveni k vý-
jezdu 24 hodin denně 365 dní v roce. Naše 
jednotka má zatím 18 členů rozdělených do 
tří družstev po 6 členech: 1 velitel družstva, 
2 strojníci a 3 hasiči. Nositelů dýchací tech-
niky je 14, strojníků je 7, zkoušky na obsluhu 
motorové pily mají 4 členové, kurz první po-
moci absolvovalo 9 členů naší jednotky. Dva 
noví členové naší jednotky absolvovali týden-
ní kurz pro nováčky ve výcvikovém zařízení 
HZS Jmk Tišnov, až potom byli zařazeni do 
jednotky. Během celého roku se členové jed-
notky účastnili pravidelné odborné přípravy 

jak teoretické tak i praktické. Teoretická část 
probíhala pravidelně každé pondělí na naší 
zbrojnici a praktická se prováděla na různých 
odborných zařízeních HZS ČR i v objektu 
HZSp Čepro a.s. Některé výcviky probíhaly 
i přímo v Modřicích (rybník při ulici Masary-
kova, areál hasičské zbrojnice). Dále jsme 
koncem října 2019 převzali nový dopravní au-
tomobil (viz. samostatný článek).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům 
naší jednotky za obětavou práci, kterou prová-
děli dobrovolně po celý rok 2019. 
 Milan Putna 
 VJ SDH Modřice

 Foto: Michal Mandelík

Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice v roce 2019
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce neřešili krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka při kontrolní činnosti zastavila osobní vozidlo, o kterém věděla, že jej řídí osoba, které 
byl zadržen řidičský průkaz. I když řidič v té době neměl platný zákaz řízení, byl mu dříve řidič-
ský průkaz zadržen a další jízda mu byla zakázaná, tím se tak dopouštěl přestupku, za který 
mu hrozí další zákaz řízení. Při kontrole vozidla bylo nalezeno větší množství drog, proto na 
místo byla přivolána i hlídka PČR, která si událost převzala.

Strážníci řešili další přestupek v oblasti dopravy. Tentokrát u řidiče provedli dechovou zkouš-
ku s pozitivním výsledkem. Po opakování dechové zkoušky se výsledek zvyšoval a řidiči byla 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Dne 30. října 2019 velitel JSDH a starosta města převzali nový dopravní automobil pro potře-
by Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Modřice od společnosti MOTO – TRUCK CZ 
s.r.o. Dopravní automobil je především určen pro přepravu hasičského družstva na místo zásahu 
a k evakuaci osob. Nový dopravní automobil nahradí stávající a pro potřeby jednotky nedosta-
čující zastaralý DA AVIA 31.
Vozidlo bylo zakoupeno z dotací Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR a z dotací Jihomoravského kraje. Zbylou částku zaplatilo město Modřice 
z vlastního rozpočtu.
 Milan Putna

NOVÉ AUTO PRO JSDH Modřice

 Foto: archiv JSDH Modřice



www.mesto-modrice.cz

42
1 | 2020

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

zakázaná další jízda. Jelikož hodnota nepřekročila hranici 1 promile, byla věc řešena jako 
přestupek a postoupena přestupkové komisi, kde řidiči hrozí mimo jiné zákaz řízení.

Hlídka přijala oznámení o vloupání na pozemek rodinného domu na ulici Komenského. 
Vzhledem ke škodě a způsobu krádeže byla na místo přivolána hlídka PČR, která si událost 
převzala.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě na ul. Chrlická, kde se srazila čelně dvě osobní 
vozidla. Jedna osoba byla lehce zraněná a místo bylo neprůjezdné. Strážníci ošetřili zraně-
nou osobu a přivolali na místo další složky IZS. Poté usměrňovali dopravu do doby, než byla 
silnice zase průjezdná.

Hlídka řešila oznámení o neosvětlené osobě na silnici č. 52. Hlídka se na místo vydala a na-
šla opilého, stopujícího muže. Ten uvedl, že jde z vánočního večírku a chce se dostat domů. 
Jelikož zde bylo riziko dopravní nehody, hlídka muže převezla na autobusovou zastávku, kde 
poté nastoupil do autobusu. 

Strážníci přijali oznámení o potyčce mezi Romy. Při příchodu hlídky MP na místo bylo zjiště-
no, že jeden z účastníků potyčky měl být podnapilý a měl usednout do vozidla Renault a od-
jet směrem na Chrlice. Za ním měl utíkat další muž, aby jej zastavil. Hlídka se vydala směrem 
k Chrlicím, kdy na křižovatce před domem spatřila osobní vozidlo, jak je najeté na dopravní 
značku se směrovými tabulemi. Řidič nebyl zraněný, dechová zkouška u řidiče byla pozitivní 
s výsledkem téměř 2 promile. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc převzala.

Hlídka řešila oznámení o pálení v oblasti zahrádek, kdy odtud přichází příšerný zápach. Hlíd-
ka se na místo vydala a zjistila, že tři muži spalují staré palety. Bližší prohlídkou bylo zjištěno, 
že v ohništi jsou také páleny kabely. Na místě se nacházela dodávka zn. Renault. Hlídka po-
jala podezření, že ve vozidle jsou další kabely, které se muži chystají spálit. Muži byli vyzváni, 
aby vozidlo otevřeli, což odmítli. Proto byla na místo přivolána hlídka PČR. Před příjezdem 
hlídky PČR však muži vozidlo dobrovolně otevřeli. Ve vozidle se nacházelo větší množství 
různých kabelů. Muži posléze přiznali, že se tyto kabely chystali spálit. Jejich jednáním se 
bude zabývat přestupková komise.

Strážníci přijali oznámení, že v prostoru Zahrádek, Modřice rozbil muž skleněnou výplň plas-
tových oken na zahradním domku. Hlídka na místě provedla šetření a zjistila, že způsobená 
škoda na oknech je nikoli nepatrná. Na základě těchto skutečností byla na místo přivolána 
PČR. Ta si celou věc na místě převzala.
 Za MP Modřice:
 Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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V okolí Brna koupím 
dům k trvalému bydlení. 
Tel. 605 997 025

Hledám ke koupi 
byt 2+1/3+1. 
Tel. 732 834 651

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

MODŘICKÝ KALENDÁŘ

DATUM ČAS MÍSTO AKCE

29.01.2020 19,00 zasedací místnost radnice 100. komorní koncert na radnici

05.02.2020 17,00 Městská knihovna
Kanada a USA - cestovatelská
přednáška

06.02.2020 16,00 klubovna MÚ členská schůze zahrádkářů

12.02.2020  Městská knihovna
zahájení letního semestru 
University 3. věku

21.02.2020 19,30 sál hotelu Gregor 25. zahrádkářský ples
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