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1Zprávy z radnicez

Vážení spoluobčané!

Před rokem jsme se společně loučili se starým rokem a těšili se na právě skončený 
rok 2016. Jenže než si člověk stačil užít zimních radovánek, nadechnout se svěžího 
jarního vzduchu, nastřádat trochu toho letního teplíčka, už tu rychle byl barevný 
podzim, který v mžiku přešel do adventního času a najednou vítáme další nový rok, 
rok 2017. V tyto chvíle každý zavzpomíná na uplynulých 366 dní a provede malou 
bilanci svých splněných či nesplněných závazků a slibů. Pro některé to byl rok plný 
zdarů a úspěchů, pro některé zase rok samých zklamání. I přes nezdary či nesplněné 
cíle se ale musí člověk dívat stále dál do budoucnosti, do dalšího nového období, a 
pevně věřit, že bude další rok přece jen o něco lepší.  

Dovolte mi na tomto místě, abych i já provedl takovou malou bilanci aktivit našeho 
města v právě skončeném roce. Zde je nutné připomenout, že se nacházíme v po-
lovině volebního období 2014–2018, a tak bych své zhodnocení provedl trošku širší. 
Vždyť i každý z vás si již jistě za ty dva roky udělal svůj obrázek o tom, co se daří 
v rámci rozvoje města plnit, co se daří připravovat a současně realizovat a kam je 
vůbec naše město ve svém rozvoji směřováno. Však vše bude stávajícímu zastupi-
telstvu a vedení města jistě sečteno v kvapem se blížících budoucích komunálních 
volbách v roce 2018.

Nicméně v uplynulé roce 2016 byly na politické scéně hlavní událostí volby do zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje a za náš volební obvod i do senátu ČR. Pro Modřice 
a celý Jihomoravský kraj bylo druhou nejdůležitější politickou událostí vydání Zásad 
územního rozvoje JmK, kterými byl konečně po několikaletém procesu vydán územ-
ní plán kraje, a mohl být tak odstartován jeho rozvoj. Vždyť jsme jako jediní z krajů v 
České republice tento dokument neměli vydaný.

V případě našeho města bylo nejdůležitějším krokem vydání nového územního plánu 
města. Z naplánovaných investičních akcí pak byly realizovány pouze nové přístupo-
vé komunikace k mateřské škole na ulici Zahradní. Ostatní investiční akce bylo nutné 
přesunout do roku 2017, a to zejména z důvodu pomalého postupu při získávání po-

třebných vyjádření a povolení. Jedná se o akce: rekonstrukce chodníků ulic Husova 
a část Masarykova, přechod pro chodce na ulici Chrlická za mostem přes Mlýnský 
náhon a rekonstrukce topného systému BD Sadová. Současně se do dalšího roku pře-
souvá realizace nového varovného systému (místního rozhlasu), včetně digitálního 
protipovodňového plánu, na jehož realizaci město požádalo o dotaci, ale obdrželo 
ji až ke konci roku. Příprava našeho největšího investičního projektu, „výstavby Ví-
ceúčelové sportovní haly“, pokračuje dle plánu. Je požádáno o vydání územního 
rozhodnutí a pokračují projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. Do 
rozpočtu na rok 2017 byla mimo jiné zařazena částka na zahájení její výstavby ve výši 
50 mil. Kč. V uplynulém roce byl konečně dokončen převod památkově chráněné-
ho objektu RD nám. Svobody 171 – dům s podloubím – na město Modřice. Již nyní 
je jisté, že při rozhodování o jeho konečném využití dojde na nejedny plamenné a 
sáhodlouhé diskuse. Představa o zřízení muzea, případném přesunu knihovny a vy-
tvoření informačního centra, se kterými nejužší vedení města do nákupu šlo, se jeví 
dle mého názoru prozatím jako nejvíce reálná.

Jak jsem nyní informoval, nepodařilo se spoustu úkolů dokončit a bylo nutné jejich 
převedení do dalšího kalendářního roku. Pro vedení města je to nepříjemné a sou-
časně zavazující, aby se již takové zpožďování plánovaných akcí pokud možno více 
neopakovalo. 

Dnes si ale nikdo z nás nedokáže odpovědět na otázku: Co nám přinese rok 2017? 
Především to bude opět rok volební. K urnám půjdeme volit naše zástupce do Po-
slanecké sněmovny ČR a bude na každém z nás záležet, kdo bude naši republiku 
v dalším období spravovat a kterým politickým směrem se budeme dále ubírat. Z 
vlastních aktivit a investic je město připraveno v novém roce dokončit všechny ne-
dokončené úkoly z roku 2016 a zejména zahájit výstavbu Víceúčelové sportovní haly. 
Tento projekt bude velmi náročný, a to nejen na vlastní výstavbu, ale zejména na 
organizaci zajištění dočasného sportovního zázemí pro všechny stávající uživatele 
staré sokolovny. Velkou snahou vedení města bude získávání finančních prostředků 
na realizaci plánovaných projektů, neboť jsou vyhlašovány dotační programy, které 
můžeme na naše projekty využít. Již nyní máme přislíbeny dotace na zmíněný varov-
ný systém a protipovodňový plán a na nový řídící a administrativní systém provozu 
a řízení městské úřadu. Současně bude požádáno o dotaci na rekonstrukci chodníků 
Husova–Masarykova, na rekonstrukci sběrového dvora a na výstavbu Víceúčelové 
sportovní haly. Po dokončení projekčních prací na realizaci protipovodňových opat-
ření bude podána žádost o finanční podporu i na tento projekt. Kolik a v jaké výši 
dotace získáme, dnes nikdo není schopen říci. 

NOVOROČNÍ PROJEV STAROSTY
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Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období
od 5. 9. 2016 do 11. zasedání ZMM konaného dne 5. 12. 2016

Prošlé období od zářijového zasedání zastupitelstva města Modřice do prosincového 
zasedání bylo především dobou, kdy se dokončovaly rozpracované investiční akce, 
připravovaly se projekty na příští rok 2017 a zejména se vyhledávaly a zpracovávaly 
žádosti o dotační tituly na naše plánované akce.

Pro město Modřice a celý JmK bylo asi tou nejzásadnější událostí konečné vydání 
ZÚR JmK, které zastupitelstvo kraje schválilo na svém posledním zasedání 5. 10. 2016.

Největší událostí období byly volby do krajského zastupitelstva a v našem městě i 
do senátu. V Modřicích byla účast v krajských volbách 39,59 % a zvítězilo hnutí ANO 
2011 se ziskem 20,85 % před ODS s 19,45 %. Na třetím místě pak skončila ČSSD s 10,92 
%. Celkově se z vítězství ve volbách v JmK radovalo hnutí ANO 2011. Ve volbách 
do senátu neuspěl zástupce z Modřic MUDr. Jiří Ventruba, CSc., který pouze těsně 
nepostoupil do 2. kola. Za volební obvod nakonec do senátu postoupil z 2. kola prof. 
MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Ve sledované době se v DSO Šlapanicko započalo s intenzivnější prací, která vyústila 
v přípravě výstavby již zahájených projednávání cyklostezek východně od Šlapanic. 
Na město Modřice tyto projekty nebudou mít prozatím žádný finanční dopad ani 
obslužný vliv. Poslední zásadní záležitostí v k. ú. Modřice, kterou dnes již řeší staveb-
ní úřad Šlapanice, je omezení průjezdnosti části ulice Tyršova, omezené aktivitami 
firmy Floel Invest. SÚ nařídil majiteli vybudovaného oplocení umístěného v účelové 
komunikaci jeho odstranění jako nepovolené stavby a dle sdělení SÚ nebude v zá-
jmu úřadu vydání dodatečného povolení, neboť se omezuje průjezdnost této účelové 
komunikace ležící částečně v k. ú. Modřice a k. ú. Přízřenice.

Z investic města byla dokončena realizace silnice a chodníku v prostoru před MŠ a 
dokončuje se oprava chodníku obou stran ulice Spojovací.

Bohužel ostatní investice naplánované k realizaci v letošním roce jsme byli nuceni 
přesunout do roku příštího, a to z důvodu nevydání potřebných povolení a zdlou-
havých procesů ze strany stavebního úřadu či správců sítí. Takto se přesouvá re-
konstrukce vytápění v bytovém domě Sadová 563, kdy jsme více než dva měsíce 
čekali na vyjádření plynáren, a dále se přesouvá rekonstrukce chodníků ul. Husova 

ZPRÁVA STAROSTYKe zmíněným přesunutým a hlavním novým úkolů se pak řadí celá řada drobných 
aktivit, které by měly vést zejména ke zkvalitnění života v našem městě, jako je 
budování a údržba dětských hřišť se zaměřením na lokalitu Bobrava, prodloužení 
chodníku u mostu přes železnici na ulici Nádražní, vypracování potřebných studií 
stanovených novým územním plánem, dokončení rekonstrukce VO na ulici Chrlická 
a příprava realizace rekonstrukce části areálu na ulici Hybešova pro vytvoření ade-
kvátního zázemí pro potřeby pracovní čety města. 

Věřím, že to, co je naplánováno v rámci rozvoje města, se vedení podaří naplnit. 
Současně jsem přesvědčen, že vy všichni budete jednou z hlavních hybných sil při 
naplňování vytčených cílů a také hlavním kritikem při jejich plnění.

Dovolte mi závěrem, vážení spoluobčané, jménem vedení města Modřice i jménem 
svým vám popřát do nového roku 2017 hlavně hodně zdraví, štěstí, pracovních a spo-
lečenských úspěchů a plno nefalšované lásky. Přeji vám, aby se vám v novém roce 
podařilo splnit všechna svá předsevzetí a vyplnila se vám všechna přání.

Ať žije rok 2017. 
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Poslední významnou aktivitou organizovanou vedením města a finančním odborem 
bylo veřejné projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2017 konané dne 30. 
11. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti. Bohužel tato výzva se minula 
účinkem, neboť na projednání se ve stanovenou dobu dostavil pouze jeden občan, 
a to ještě zastupitel. Následně do 20 minut od zahájení přišli ještě tři občané (z toho 
opět jeden zastupitel). 

V uplynulém období se uskutečnilo také několik kulturních akcí jako zejména Vác-
lavské hody 24.–25. 9. 2016, Večer rozsvícených lampiček 31. 10. 2016, Koš martin-
ských vín s domácí zabíjačkou 11. 11. 2016, Vánoční jarmark ZŠ Modřice se setkáním 
s bývalými učiteli ZŠ Modřice 25. 11. 2016, Kateřinská zábava 25. 11. 2016 a rozsvícení 
vánočního stromu 29. 11. 2016. Dále v sobotu 3. 12. 2016 se uskutečnila amatérská 
Rallye show Modřice pořádaná Janem Vonkou a za zmínku stojí první hasičské no-
vodobé závody pořádané SDH Modřice dne 17. 9. 2016 za účasti šesti družstev, včetně 
jednoho ze Slovenska.

Jako mimořádnou událost bych uvedl uskutečněné MS v nohejbale, které se konalo 
18.–20. 11. 2016 v Brně. V družstvu ČR byli k tomuto mistrovství nominováni čtyři 
hráči našeho MNK Modřice, kdy tři získali titul mistra světa ve trojicích a dva stří-
brné medaile ve dvojicích. Jejich účast byla velkou reklamou i pro Modřice, neboť 
finálovou část přenášela přímým přenosem ČT a několikrát zde byl modřický klub 
zmíněn.

V otázce personálního obsazení nedošlo k žádnému zvýšení ani snížení stavu za-
městnanců.

Ing. Josef Šiška – starosta města Modřice 

II. etapa a Masarykova – sever, kdy se dle požadavku SÚ musela upravovat PD pro 
územní řízení.

Naše v současnosti nejsledovanější akce, příprava a výstavba Víceúčelové sportovní 
haly, je ve stadiu podání žádosti o územní rozhodnutí (podáno 2. 11. 2016) a zpraco-
vává se PD pro stavební povolení, která by měla být dokončena v měsíci lednu 2017.

Z posledních budoucích investic bych zmínil jednání s insolvenčním správcem ma-
jetku firmy VZ Stav, s. r. o., který se nachází v jižní části lokality Bobrava, a město by 
mělo mít snahu v tomto případě získat do svého majetku minimálně komunikace a 
veřejné osvětlení. 

Z dlouhodobě připravovaných projektů je nutné zmínit objekt nám. Svobody 171. Po 
převzetí domu byla ve Zpravodaji vyhlášena anketa na podávání návrhů na budoucí 
využití tohoto objektu. Proběhly dva dny otevřených dveří pro občany s následnou 
veřejnou diskusí konanou 23. 11. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti městského 
úřadu, které se účastnili pouze čtyři lidé. Podrobnější vyhodnocení naleznete na ji-
ném místě Zpravodaje.

Ve vztahu ke zpracovanému a schválenému novému ÚP Modřic bylo objednáno 
zpracování dvou studií, a to zastavovací studie lokalita Zahrádky a studie výškového 
zónování k. ú. Modřice.

Ve sledovaném období se současně s přípravou projektů zpracovávalo několik žá-
dostí o získání dotačních titulů. Městu již byly přiznány finanční dotace na projekt 
Zefektivnění činnosti veřejné správy a na Pořízení informačního systému na hlášení 
ochrany před povodněmi a zpracování digitálního povodňového plánu Modřice. Na 
každý z projektů by výše dotace měla činit cca 2 mil. Kč.

Dále město podává žádosti o dotace na výstavbu Víceúčelové sportovní haly (možná 
výše až 20 mil. Kč), na revitalizaci sběrného dvora (předpokládá se výše dotace do 
2 mil. Kč), na výstavbu chodníků ulice Husova II. etapa a Masarykova s termínem 
podání 6. 1. 2017 (předpokládaná výše není zatím známa), na licenci systému TRITI-
US pro provoz knihovny a na realizaci nového informačního systému úřadu GINIS 
(dotace až do výše 85 % uznatelných nákladů). V dalším období se počítá zejména 
s podáním žádosti o dotace na připravovaná PPO Modřice. Z ostatních aktivit na 
našem území bych zmínil otevření dvou nových provozoven, autosalonu Agrotec a 
prodejny drůbežářských závodů. 

Co se týče našich organizačních složek, tak nově založená JSDH Modřice absolvovala 
25. 10. 2016 první cvičný zásah a následně již byla 22. 11. 2016 přivolána k prvnímu 
oficiálnímu zásahu – požáru firemního skladu v CT parku. 
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USNESENÍ ZMM č. 11/2016 Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-3.2/2016: ZMM schvaluje 
podání nabídky insolvenčnímu 
správci společnosti VZ Stav, spol. s 
r.o. na převod obslužné komunika-
ce a VO na pozemku p. č. 2485/31, 
2484/6 a 2484/2 a pověřuje RMM 
podáním cenové nabídky.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-3.3/2016: ZMM bere na 
vědomí nabídku převodu vodovodu, 
kanalizace a ČOV v majetku společ-
nosti Bobrava, spol. s r.o. na město 
Modřice a pověřuje RMM a MO pří-
pravou podkladů ke schválení převo-
du vodovodu, kanalizace a ČOV.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-3.4/2016: ZMM zamítá 
nákup pozemku p. č. 1605/2 o vý-
měře 9 413 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2 
a pověřuje RMM a MO jednáním o 
odkupu části pozemků.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-3.5/2016: ZMM schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 1292/24 za 
cenu 3.930,- /m2 + náklady na převod 
a oddělení pozemků společnosti 
El-insta Czech s.r.o. a pověřuje RMM 
uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování: 10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Mikuš, Brabec, Ventruba, Slaný, 

Doleček)
0 proti 
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Skalník, 
Konvalinková, Kratochvíl)

Bod 4 – Projednání hospodaření 
města v roce 2016
Usnesení 11Z-4.1/2016: ZMM bere na vě-

domí zprávu o hospodaření města 
Modřice za období 1 - 10/2016.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-4.2/2016: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření platů č. 1/2016.

Hlasování: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, To-
mandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 11Z-4.3.1/2016: ZMM bere 
na vědomí rozpočtové opatření č. 
5/2016 provedené RMM.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-4.3.2/2016: ZMM schva-
luje rozpočtové opatření č. 6/2016 
na straně příjmů po rozpočtovém 
opatření 103.718.100,- Kč, na straně 
výdajů po rozpočtovém opatření 
89.764.200,- Kč jako přebytkový. Pře-
bytek rozpočtu bude přesunut do 
rozpočtové rezervy rozpočtu města.

Hlasování: 13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, Krato-
chvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Konvalinková)

z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 5. prosince 2016 v 17 hodin v 
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 

15 zastupitelů jmenovitě, viz pre-
zenční listina)

Usnesení 11Z-Ú1/2016:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 11. řád-

ného veřejného zasedání ZMM Bc. 
Martinu Vojtovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 11. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitelku Marii Havlátovou a 
zastupitele Tomáše Kratochvíla.

ZMM schvaluje program 11. řádného ve-
řejného zasedání ZMM beze změn.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 11Z-1.1/2016: ZMM bere na vě-

domí zprávu starosty města Modřice 
o činnosti Městského úřadu Modřice 
a RMM za období od 10. řádného 
zasedání ZMM do dnešního dne 5. 
12. 2016. 

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 11Z-2.1/2016: ZMM pověřuje 

RMM provedením výběrového řízení 
prodeje nebytového objektu Hybe-

šova 654 včetně běžících nájemních 
smluv a požaduje předložení nejvý-
hodnější nabídky na zasedání ZMM 
ke schválení.

Hlasování: 8 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
3 proti (Tomandl, Procházka, Bernátová)
4 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Konvalinková, Krato-

chvíl)

Usnesení 11Z-2.2/2016: ZMM bere na 
vědomí zprávu starosty města Mod-
řice o plnění úkolů uložených na 
předchozích zasedáních ZMM.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-2.3/2016: Po vypracování 
PD zaměření stávajícího stavu a po 
posouzení památkáři objektu na 
nám. Svobody č. 171, ZMM ukládá 
RMM předložit ZMM návrhy na 
budoucí využití objektu.

Hlasování: 12 pro (Šulová, Havlátová, Šiška, 
Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Konvalinková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba)
0 proti 
3 se zdrželi (Chybíková, Doleček, Slaný)

Bod 3 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 11Z-3.1/2016: ZMM schvaluje 

nákup pozemku p. č. 2485/1 o výmě-
ře 2 846 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 a 
nákup pozemků p. č. 2484/1, 2484/2, 
2484/6, 2484/10, 2485/5 a 2485/31 o 
celkové výměře 4 560 m2 za celko-
vou cenu 1.000,- Kč od manželů B. a 
F. a pověřuje RMM uzavřením kupní 
smlouvy. 

111110
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Bod 5 – Projednání rozpočtu města 
na rok 2017

Usnesení 11Z-5.1/2016: ZMM schvaluje 
rozpočet sociálního fondu města 
Modřice na rok 2017.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-5.2/2016: ZMM schvaluje 
zařazení dotací a příspěvků organi-
zacím z rozpočtu města roku 2017 v 
celkové výši 2.635.000,- Kč rozdělené 
dle projednané a schválené výše 
jednotlivým žadatelům.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-5.3/2016: ZMM schvaluje 
zařazení investičních akcí města do 
rozpočtu města Modřice na rok 2017 
dle předloženého návrhu v celkové 
výši 78.912.000,- Kč.

Hlasování: 11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, 
Slaný, Doleček)
0 proti 
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka, 
Konvalinková)

Usnesení 11Z-5.4.1/2016: ZMM schvaluje 
rozpočet města Modřice na rok 2017 
ve výši 106.061.200,- Kč na straně 
příjmů a ve výši 152.128.800,- Kč na 
straně výdajů jako schodkový se 
schodkem ve výši 46.067.600,- Kč a 
financování ve výši 48.757.600,- Kč. K 
financování bude využita rozpočto-
vá rezerva města Modřice z před-
chozích let.

Hlasování: 13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 

Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 11Z-5.4.2/2016: ZMM stanovu-
je jako závazný ukazatel rozpočtu 
města Modřice roku 2017 oddělení 
paragrafy odvětvového třídění dle 
Vyhlášky MF o rozpočtové skladbě 
č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, dále stanovuje jako závaz-
ný ukazatel třídy druhového třídění 
dle Vyhlášky MF o rozpočtové sklad-
bě č. 323/2002 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů. ZMM stanovuje jako 
závazný ukazatel rozpočtu města 
Modřice roku 2017 schválené dotace 
na rok 2017 a schválené příspěvky 
klientům PBDS na rok 2017.

Hlasování: 13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 11Z-5.4.3/2016: ZMM vyslovuje 
souhlas s investicemi zařazenými 
dle rozpočtu města Modřice na rok 
2017.

Hlasování: 11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Mikuš, Kratochvíl, Brabec, Ventru-
ba, Slaný, Doleček)
0 proti 
4 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník, 
Konvalinková)

Usnesení 11Z-5.5.1/2016: ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci MŠ Modřice 
závazné ukazatele rozpočtu na rok 
2017, kterými jsou celkové provozní 
výnosy ve výši 2.117.000,- Kč, zlepše-
ný výsledek hospodaření v maximál-
ní výši 2% z provozního příspěvku 

2.117.000,- Kč a náklady na mzdy SU 
521 ve výši 261.000,- Kč.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-5.5.2/2016: ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci ZŠ Modřice 
závazné ukazatele rozpočtu na rok 
2017, kterými jsou celkové provozní 
výnosy ve výši 6.226.000,- Kč, zlepše-
ný výsledek hospodaření v maximál-
ní výši 2% z provozního příspěvku 
6.226.000,- Kč a náklady na mzdy SU 
521 ve výši 1.239.000,- Kč.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání rozpočtových 
výsledků
Usnesení 11Z-6.1/2016: ZMM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2018 roz-
počtového výhledu na rok 2018 ve 
výši příjmů po úpravě 107.400.000,- 
Kč a ve výši výdajů po úpravě 
167.469.000,- Kč jako schodkový se 
schodkem ve výši 60.069.000,- Kč a 
financováním ve výši 7.839.000,- Kč. 
K financování bude využita částečně 
rozpočtová rezerva města Modřice 
z předchozích let a přijetí nového 
úvěru ve výši 55.000.000,- Kč.

Hlasování: 10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, 
Slaný, Doleček)
0 proti 
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skal-
ník, Konvalinková)

Usnesení 11Z-6.2.1/2016: ZMM schvaluje 
rozpočtový výhled na rok 2019 ve 

výši příjmů 109.400.000,- Kč a ve výši 
výdajů 104.343.000,- jako přebytkový 
s přebytkem 5.057.000,- Kč a splátku 
úvěru 2.850.000,- Kč. Přebytek bude 
zařazen do rozpočtové rezervy měs-
ta Modřice.

Hlasování: 10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, 
Slaný, Doleček)
0 proti 
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skal-

ník, Konvalinková)

Usnesení 11Z-6.2.2/2016: ZMM pověřuje 
starostu a RMM činit taková rozhod-
nutí a opatření, aby zajistili finan-
cování PPO Modřice v závislosti na 
aktuálně vznikajících potřebách.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Bod 7 – Změna zřizovací listiny Měst-
ského muzea Modřice
Usnesení 11Z-7/2016: ZMM schvaluje 

změnu přílohy č. 2 – Soupis sbírek 
platné zřizovací listiny organizační 
složky města Modřice – Muzeum 
města Modřice.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Bod 8 – Projednání OZV
Usnesení 11Z-8.1/2016: ZMM schvaluje 

OZV č. 6/2016 o místních poplatcích.
Hlasování: 14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Konvalinková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Tomandl)
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Usnesení 11Z-8.2/2016: ZMM schvaluje 
OZV č. 7/2016 Pravidla pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-8.3/2016: ZMM schvaluje 
OZV č. 5/2016 k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku a 
o nočním klidu, kterou se stanovují 
výjimečné případy. Při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou krat-
ší nebo žádnou ve městě Modřice.

Hlasování: 14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, 
Skalník, Konvalinková, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Kratochvíl)

Bod 9 – Zprávy z finančního výboru
Usnesení 11Z-9.1/2016: ZMM bere na 

vědomí zápis č. 19 ze dne 14. 9.2016, 
zápis č. 20 ze dne 18. 10.2016 a zápis 
č. 21 ze dne 15. 11.2016 z jednání FV.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-9.2/2016: ZMM schvaluje 
pololetní odměnu členům FV, kteří 
nejsou členy ZMM ve výši Ing. Ob-
držálek 1.000,- Kč a Ing. Dolečková 
1.000,- Kč.

Hlasování: 15 pro
0 proti  

0 se zdrželo

Bod 10 - Zprávy z kontrolního výboru 
Usnesení 11Z-10.1.1/2016: ZMM bere na 

vědomí Zprávu KV 9/2016 a pově-
řuje KV provedením kontrolních 

činností uvedených ve „Zprávě“ v 
období 2016/2017. 

Hlasování: 15 pro
0 proti 
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-10.1.2/2016: ZMM bere na 
vědomí protokol z kontroly provede-
né KV dne 21. 11. 2016 – Dodržování 
právních předpisů obecním úřadem 
– kontrola vedení kroniky města.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Bod 11 - Projednání plánu činnosti 
orgánů města Modřice v roce 2017
Odchod zastupitelky Šulové 23:29
Usnesení 11Z-11/2016: ZMM schvaluje 

plán činnosti orgánů města Modřice 
v roce 2017.

Hlasování: 14 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Příchod zastupitelky Šulové 23:31

Bod 12 - Různé, diskuse
Usnesení 11Z-12.1/2016: ZMM rozhoduje 

o podání návrhu města Modřice 
na zrušení opatření obecné pova-
hy – ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 
2016 usnesením zastupitelstva JmK 
č. 2891/16/Z29 a pověřuje starostu 
města k dalšímu jednání ve věci 
ZÚR JmK.

Hlasování: 11 pro (Šulová, Chybíková, Tomandl, 
Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinko-
vá, Kratochvíl, Slaný, Doleček)
4 proti (Šiška, Brabec, Ventruba, Havlátová)
0 se zdrželo 

Usnesení 11Z-12.2.1/2016: ZMM schva-
luje podání žádosti v rámci MŠMT, 
program státní podpora sportu v 
roce 2017, programu 133510 na pro-
jekt s názvem „Výstavba víceúčelové 
sportovní haly Modřice“.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-12.2.2/2016: ZMM schva-
luje v případě schválení dotace z 
MŠMT, programu státní podpory 
sportu pro rok 2017 zajištění spolu-
financování projektu s názvem „Vý-
stavba víceúčelové sportovní haly 
Modřice“ v minimální výši 82 mil. 
Kč bez DPH.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-12.3/2016: ZMM schvaluje 
finanční příspěvek do systému IDS 
JmK za nadstandardní dopravní ob-
služnost města Modřice noční linkou 
N94 v roce 2017 ve výši 480.954,- Kč.

Hlasování: 13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Šiška, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)

Usnesení 11Z-12.4/2016: ZMM schvaluje 
tarif stočného ve městě Modřice pro 
rok 2017 ve výši 33,62 Kč/m3 bez 
DPH a cenu nájemného za užívání 
kanalizační sítě města Modřice ve 
výši 4.950.000,- Kč/rok bez DPH.

Hlasování: 14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíko-
vá, Šiška, Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Konvalinková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Bernátová) 

Usnesení 11Z-12.5/2016: ZMM schvaluje 
převedení částky 120.000,- Kč z po-
skytnuté dotace SDH Modřice v roce 
2016 do roku 2017.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 11Z-12.6/2016: ZMM města 
Modřice ukládá RMM prověřit mož-
nost vybudování vícegeneračního 
hřiště s venkovními posilovacími 
stroji na pozemku bývalé MŠ na 
Benešově ulici parc. č. 925 a do příš-
tího řádného zasedání zastupitelstva 
podat zprávu.

Hlasování: 15 pro
0 proti  
0 se zdrželo
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ZÁPIS ZMM č. 11/2016

z 11. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného dne 5. pro-
since 2016 v 17 hodin v zasedací síni 
modřické radnice
Přítomno: 15 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 

města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 17 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice. 

Předsedající přivítal přítomné zastupi-
tele, občany a hosty a konstatoval, 
že jednání ZMM bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 
15 přítomných zastupitelů města, 
což je nadpoloviční většina zastupi-
telů, je usnášeníschopné.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Zapisovatelka: Bc. Martina Vojtová, DiS.
Ověřovatelé: zastupitelka Marie Havláto-

vá a zastupitel Tomáš Kratochvíl

Hlasování o návrhu starosty:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 

Návrh byl přijat

V rámci pozvánky obdrželi zastupite-
lé návrh programu dnešního jednání 
ZMM:

Program: 
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu

2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání majetkových transakcí
4) Projednání hospodaření města v 

roce 2016
4.1 Zpráva o hospodaření města v 

období 1-10/2016
4.2 Rozpočtové opatření platů č. 

1/2016
4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 

6/2016
5) Projednání rozpočtu města na rok 

2017
5.1 Rozpočet sociálního fondu města 

Modřice pro rok 2017
5.2 Zařazení dotací a příspěvků 

organizacím do rozpočtu města 
Modřice na rok 2017

5.3 Zařazení investičních akcí do roz-
počtu města Modřice pro rok 2017

5.4 Projednání rozpočtu města Modři-
ce na rok 2017

 5.5 Stanovení závazných ukazatelů 
rozpočtu zřízeným příspěvkovým 
organizacím

6) Projednání rozpočtových výhledů
6.1 Rozpočtové opatření č. 1/2018 roz-

počtového výhledu na rok 2018
6.2 Rozpočtový výhled na rok 2019 

7) Změna zřizovací listiny Městského 
muzea Modřice

8) Projednání OZV
8.1 OZV o místních poplatcích
8.2 OZV pravidla pro pohyb psů na 

veřejných prostranství
8.3 OZV k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a o 
nočním klidu

9) Zpráva z Finančního výboru
9.1 Zpráva z činnosti FV

9.2 Projednání pololetních odměn 
členům FV

10) Zprávy z Kontrolního výboru
10.1 Zpráva z činnosti KV
10.2 Projednání pololetních odměn 

členům KV
11) Projednání plánu činnosti orgánů 

města Modřice v roce 2017
12) Různé, diskuse   
Závěr   
Hlasování o návrhu programu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat beze změn.     

Odchod zastupitelky Bernátové 17:06
Příchod zastupitelky Bernátové 17:09
  
Návrh na usnesení k úvodu zasedání 

ZMM (Šiška): 
ZMM schvaluje zapisovatelkou 11. řád-

ného veřejného zasedání ZMM Bc. 
Martinu Vojtovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 11. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitelku Marii Havlátovou a 
zastupitele Tomáše Kratochvíla.

ZMM schvaluje program 11. řádného ve-
řejného zasedání ZMM beze změn.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-Ú1/2016

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je 

nedílnou součástí zápisu. 

V diskusi vystoupili:
Ventruba 
– Poděkoval všem za podporu ve vol-

bách do senátu.

Návrh na usnesení: 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty 

města Modřice o činnosti Městského 
úřadu Modřice a RMM za období od 

10. řádného zasedání ZMM do dnešního 
dne 5. 12. 2016. 

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 
11Z-1.1/2016    

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprá-

vu o plnění úkolů uložených na zase-
dání ZMM. Tato písemná zpráva bude 
součástí zápisu z dnešního jednání 
ZMM. Jednotlivé body:

Úkoly:
Usnesení 10Z-3.1/2016
ZMM pověřuje starostu města jedná-

ním o ceně pozemků par. č. 2484/1, 
2484/2, 2484/6, 2484/10, 2485/1, 
2485/5, 2485/31 s majiteli pozemků.

Plnění úkolu
Majitelé byli osloveni ke zvážení cenové 

nabídky, tuto upravili a je připravena 
k projednání v bodě Majetkové trans-
akce dnešního zasedání ZMM – úkol 
byl splněn.

Usnesení 10Z-3.3/2016
ZMM pověřuje RMM a majetkový odbor 

města Modřice provedením výbě-
rového řízení prodeje nebytového 
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objektu Hybešova 654 a předložením 
nejvýhodnější nabídky na zasedání 
ZMM ke schválení.

Plnění úkolu
Proběhl právní rozbor uzavřených 

nájemních smluv, které jste obdrželi 
v podkladech, kde jsou navrženy 2 
varianty na zveřejnění záměru na 
prodej nemovitosti. RMM předkládá 
ZMM výběr varianty pro zveřejnění 
záměru prodeje včetně nájemních 
smluv. Dle průběhu jednání a jeho 
konečného výstupu bude k tomuto 
úkolu přijato nové usnesení, které 
přesně stanoví podmínky zveřejnění 
záměru prodeje.

V diskusi vystoupili: 
Kratochvíl 

– Vznesl dotaz, zda by se tento ob-
jekt prodal i s nájemníky?

Šiška 
– Ne, byla by výzva na prodej. Ve 
výzvě by bylo uvedeno, že objekt 
je v dnešní době částečně pronají-
mán a že nový majitel musí převzít 
i stávající nájemní smlouvy. Jakmile 
se sejdou nabídky, budou předlože-
ny na zasedání ZMM k případnému 
schválení nebo zrušení prodeje. 
Zveřejnění záměru ještě neznamená 
realizaci prodeje.
Konvalinková  
– Jsou tam ještě nějací nájemníci?

Šiška 
 – Kadeřnictví a vinotéka. 
Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM pověřuje RMM provedením 
výběrového řízení prodeje nebyto-
vého objektu Hybešova 654 včetně 
běžících nájemních smluv a požadu-

je předložení nejvýhodnější nabídky 
na zasedání ZMM ke schválení.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bra-
bec, Ventruba, Slaný, Doleček)
3 proti (Tomandl, Procházka, Bernátová)
4 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Konvalinková, Krato-
chvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-2.1/2016 

Usnesení 10Z-7.2/2016
ZMM vzalo na vědomí zápis z kontroly 

PBDS provedené KV dne 22. 6. 2016 
a 17. 8. 2016 a pověřuje FV v součin-
nosti s KV provést kontrolu správ-
nosti výběru dodavatele kuchyň-
ských linek, vestavěných skříní a 
el. spotřebičů do PBDS a s výsledky 
kontroly seznámit zastupitelstvo na 
příštím zasedání ZMM.

Plnění úkolu
Ke dni odeslání podkladů nebyl úkol 

dle předsedkyně FV splněn. Před-
seda KV p. Tomandl si podklady 
ke zmíněným výběrovým řízením 
převzal od vedoucí majetkového 
odboru dne 29. 6. 2016 a přes ně-
kolikeré urgence je ke dni odeslání 
podkladů nevrátil. Předsedkyně 
FV vyzvala písemně (viz. příloha 
zprávy) předsedu KV k navrácení 
podkladů k zahájení kontroly, ale ze 
strany předsedy KV nebylo nijak re-
agováno. Úkol z důvodu nečinnosti 
předsedy KV nebyl splněn a přesou-
vá se na další období.

Usnesení 10Z-10.3.1/2016 
ZMM ukládá starostovi města zajistit 

názory občanů Modřic na využití 
nemovitosti na nám. Svobody 171 po-

dobně jak tomu bylo u víceúčelové 
sportovní haly např. prostřednictvím 
ankety ve zpravodaji, veřejným 
projednáním apod. a na příštím za-
sedání ZMM dne 5. 12. 2016 seznámit 
členy zastupitelstva se záměry měs-
ta na využití tohoto objektu, jehož 
koupi schválilo ZMM na zasedání 
dne 8. 6. 2015.

Usnesení 10Z-10.3.2/2016
ZMM ukládá RMM zorganizovat mini-

málně jednu prohlídku pro veřejnost 
na nám. Svobody 171.

Plnění úkolu
Starosta města vyhlásil prostřednic-

tvím zpravodaje č. 10/2016 anketu 
na budoucí využívání objektu nám. 
Svobody 171. Termín pro odevzdání 
podnětů byl stanoven do 15. 11. 2016. 
V mezidobí od zveřejnění ankety 
proběhly ve dnech 4. 11. a 5. 11. 2016 
dny otevřených dveří, kterých se 
zúčastnilo celkem 137 návštěvníků 
(viz. prezenční listiny). Dne 23. 11. 
2016 proběhla veřejná diskuse o 
budoucím využití objektu, které se 
zúčastnily 4 osoby (viz. prezenční 
listina). Vyhodnocení ankety je přílo-
hou zprávy. Do rozpočtu města roku 
2017 jsou navrženy finanční prostřed-
ky na provedení stavebně-technické-
ho a statického průzkumu objektu, 
stavebně-historického průzkumu a 
na vypracování PD zaměření stáva-
jícího stavu objektu. Po provedení 
těchto kroků bude s odborníky a 
památkáři prodiskutováno konečné 
využití objektu, kde dle ankety a 
sdělení širokého spektra občanů 
bude preferováno zřízení muzea s 
informačním centrem a vytvoření 

adekvátních prostor pro přesun 
knihovny. O konečném návrhu na 
využití objektu bude zastupitelstvo 
informováno. Anketa byla zorganizo-
vána. Byla zřízena sběrná schránka 
na nám. Svobody 93 a občané mohli 
posílat své návrhy i elektronicky. 
Do ankety bylo doručeno celkem 8 
návrhů, z toho ve schránce 5 návrhů 
(dle podpisů 7 osob) a elektronicky 
doručeny byly 3 návrhy. 5 návrhů 
ve schránce bylo pro zřízení muzea, 
knihovny a infocentra. 2 návrhy byly 
anonymní, 3 s uvedením jmen. Z 
elektronických podání byly 2 návrhy 
na zřízení muzea, galerie, kavárny, 
přednáškové místnosti, krámku, 
vinotéky a 1 návrh na zřízení muzea 
a volnočasového klubu. 

Podrobná zpráva o vyhodnocení ankety 
je přílohou zápisu.

Úkol byl prozatím splněn.

Usnesení 10Z-10.4/2016
ZMM ukládá starostovi prověřit možnos-

ti realizace jednosměrného provozu 
na ulicích města Modřice. 

Plnění úkolu
Prověření možnosti realizace jedno-

směrného provozu na ulicích města 
bylo zadáno odborné firmě, která 
vypracovala 4 variantní řešení, 
ke kterým se nyní vyjadřují další 
kompetentní osoby a odborníci. Ko-
nečný návrh řešení bude předložen 
zastupitelstvu.

Úkoly a návrhy uložené bez usnesení:
Rozbory sedimentů Moravanský potok, 

nátok do vodní nádrže.
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Plnění úkolu
Město zadalo rozbor sedimentů a vody 

z vodní nádrže při ulici Masarykova - 
viz. protokoly rozborů v příloze. Cel-
kem se jednalo o 4 rozbory. Jelikož 
jsou některé hodnoty překročeny, 
byly tyto rozbory zaslány kompe-
tentním úřadům v oblasti životního 
prostředí s výzvou řešení vzniklého 
stavu. O jejich postupu bude zastupi-
telstvo informováno.

V diskusi vystoupili:
Chybíková  

– Vyjádřila se k objektu na nám. 
Svobody 171. Priority využití vychází 
z průzkumu, muzeum a knihovna. 
Dům má omezené prostory, je potře-
ba zpracovat to, co bylo nastíněno, 
pokusíme se vstoupit v jednání s VŠ, 
zda by studenti nezpracovali studii, 
z níž by vzešlo zadání využitelnosti 
objektu. Sloužilo by pro konečnou 
studii nebo architektonickou soutěž. 

 Podklady k zjednosměrnění silnic 
mají členové stavebně-dopravní 
komise a projednávat je budou na 
lednovém zasedání. Výsledek bude 
předložen RMM. Musí se dojednat 
s Policií ČR – dopravním inspekto-
rátem. Následně bude dle předpo-
kladu předloženo na březnovém 
zasedání ZMM.

Bernátová  
– Vyjádřila se k domu na nám. Svo-
body 171 a uvedla, že město splnilo 
usnesení a úkol ze ZMM a umožnilo 
občanům prohlídku uvedeného 
objektu a následně pak vyhlásilo 
anketu na jeho využití. Myslí si, že 
anketa byla trochu účelová, neboť 

starosta při jejím vyhlašování uvedl 
úmysly města na jeho využití, a to 
jako muzea, knihovny a informační-
ho centra. A tím občany, kterým se 
nechtělo o budoucím využití moc 
přemýšlet, de facto navedl, jak mají 
jejich podněty vypadat. To už se 
zrovna mohlo vyhlásit referendum, 
kdo s těmito návrhy souhlasí a kdo 
ne. Při tom od té doby, kdy se popr-
vé začalo v ZMM mluvit o záměru 
tuto budovu koupit, byl vždycky 
zmiňován pouze přesun stávajícího 
muzea do těchto prostor. Informaci 
o tom, že město uvažuje i s vybudo-
váním nové knihovny a se zřízením 
informačního centra se poprvé 
zastupitelé (aspoň ti opoziční) do-
zvěděli až na červnovém ZMM. Nic 
to však nemění na skutečnosti, že 
výsledky nebo resp. účast občanů v 
této anketě a následně pak na veřej-
ném projednání byla tristní. Jak jsme 
slyšeli, jednalo se o 8 písemných 
návrhů a 4 občané se zúčastnili 
veřejného projednání. Tzn., že jejich 
nezájem vlastně způsobí, že vedení 
města si prosadí svou vizi, ať už je 
dobrá nebo špatná… o tom rozhodne 
budoucnost.

Procházka  
– Cílem akce byla oprava domu. Pro 
záměr s knihovnou nemáme posou-
zení – nemáme stávající stav knihov-
ny. Zatím se jeví potřeba nákladné 
přístavby. Anketa, které se zúčastni-
lo cca 10 lidí, není příliš významná. 
Lidí by muselo být více, aby se daly 
vyvozovat nějaké závěry. Až proběh-
ne dokumentace skutečného stavu 
a konzultace s památkáři o využití 

objektu a k předložení návrhů ZMM, 
potom ZMM přímo rozhodne o vyu-
žití objektu.

Konvalinková  
– Jaké je řešení ulice Nádražní, jež 
bylo zadáno i jako úkol? Na Nádražní 
se řeší silnice.

Šiška 
– Hovořil s Ing. M. a upozornil ho 
na problém. Bylo přislíbeno řešení, 
bohužel se již neozval. Byla uprave-
na část příkopy.

Konvalinková  
– Požádala, zda by nemohl být 
zaslán písemný dotaz pro získání 
písemné odpovědi.

 Úkol – písemně vyzvat zástupce 
údržby silnic o řešení odvodnění 
silnice ulice Nádražní.

Kratochvíl  
– Přiklonil se k názoru, že dělat z 
8 návrhů na využití domu na nám. 
Svobody 171 závěry je dost ošemet-
né. Je však rozumný návrh ten, že se 
udělá další studie ať už studentská 
nebo jakákoliv jiná a uvidí se, jaké 
jiné možnosti využití by mohl objekt 
mít. Vznesl dotaz, zda poptávka po 
prostorách vzešla od knihovny.

Šiška 
– Knihovna nesplňuje plošné metry, 
které by měla dle vyhlášky splňovat.

Kratochvíl  
– Takže stěhování by bylo z důvodu, 
že je knihovna malá?

Šiška 
– Knihovna chce již 8 let nové pro-
story.

Kratochvíl  
– Je v nějakém zákoně?

Šiška 
– Je zákonem daná výměra

knihovny na počet obyvatel.
Kratochvíl  

– Nestačilo by rozšíření knihovny 
o prostory, jež jsou nad stávající 
knihovnou, když by klubovny měly 
nové prostory?

Šiška 
– I to je možnost. Dnes by nerad 
hovořil o tom, co v objektu nám. 
Svobody 171 bude. Upozornění pro 
p. Procházku – pokud by byla pří-
stavba pro knihovnu nákladná, neví, 
kolik a jak nákladná by byla oprava 
sklepa a vybudování sociálního 
zařízení pro kavárnu. Bylo by to jistě 
nákladnější než prostory se zásuvka-
mi a rozvody pro počítačové sítě v 
rámci provozu knihovny.

Skalník 
– Dotázal se, zda rozbor vzorků sedi-
mentů a vody dokázal, že látky, které 
jsou zmíněny (kadmium, uhlovodíky 
atd.) do nádrže tečou z vpusti.

Höklová 
– Úplně ne, nenavazuje to na sebe. 
Není prokázáno, že vzorky, které 
jsou překročené, jdou přímo z Mora-
vanského potoka.

Skalník 
– Látky se nacházejí i na vpusti 
směrem k Moravanům?

Höklová 
– Teoreticky ano.

Skalník 
– Nelze odebrat ještě vzorky blíže, 
protože protéká areálem Remetu? Je 
to ještě katastr Modřic?

Höklová 
– Vzorky lze odebrat, ale není to již 
na našem katastru. Ve vodě z nádrže 
zvýšené hodnoty nejsou, jedná se 
pouze o sediment.
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Tomandl 
– Takže se nezjistilo, odkud znečiště-
ní pochází?

Höklová 
– Je to předmětem šetření.

Šiška 
– Zadávání rozboru sedimentů nad 
vpustí, o které se bavíme, by bylo 
za peníze města Modřice. Toto je 
bezpředmětné. Byl dán podnět na 
životní prostředí.

Tomandl 
– Podotkl, že informace o tom, že je 
podáno na životní prostředí padla až 
po příspěvku p. Skalníka.

Šiška 
– Ne, tu četl ve své zprávě o plnění 
úkolů.

Ventruba 
– Podpořil zadání studie domu nám. 
Svobody 171 studentům VŠ.

Bernátová 
– Proč je ve všech materiálech uvá-
děno, že jsou občanské sdružení? To 
už neexistuje, dle ministerstva vnitra 
jsme spolek.

Šiška 
– Mělo to být oznámeno.

Bernátová 
– Říkalo se již několikrát.

Šiška 
– Omluvil se, bude se uvádět spolek.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty 

města Modřice o plnění úkolů ulo-
žených na předchozích zasedáních 
ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-2.2/2016

Návrh na usnesení (Procházka):
Po vypracování PD zaměření stávajícího 

stavu a po posouzení památkáři ob-
jektu na nám. Svobody č. 171, ZMM 
ukládá RMM předložit ZMM návrhy 
na budoucí využití objektu.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šulová, Havlátová, Šiška, Tomandl, Berná-
tová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 
Kratochvíl, Brabec, Ventruba)
0 proti 
3 se zdrželi (Chybíková, Doleček, Slaný)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-2.3/2016

Bod 3 – Projednání majetkových 
transakcí
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
3.1 Nabídka prodeje pozemků 
V podkladech zastupitelé obdrželi 

rekapitulaci průběhu jednání o 
převodu prodeje pozemků p. č. 
2484/1, 2484/2, 2484/6, 2484/10, 
2485/1, 2485/5 a 2485/31 v lokalitě 
Bobrava od manželů B. a F. Na zá-
kladě usnesení ZMM č. 10Z-3.1/2016 
měl starosta s majiteli jednat o ceně 
pozemků. Na základě těchto jednání 
majitelé předkládají nový návrh na 
prodej pozemků a to pozemek p. 
č. 2485/1 o výměře 2 846 m2 nabízí 
za 1.500,- Kč/m2 a ostatní pozemky 
za cenu 1.000,- Kč celkem všechny. 
Odkup pozemků je podpořen sta-
noviskem občanů lokality Bobrava 
pro vybudování klidové zóny pro 
danou lokalitu. Město současně s 
touto koupí získá lepší vyjednávací 
pozici pro převod komunikace a 
VO od správce insolvenčního řízení 
na firmu VZ Stav, které jmenované 
sítě patří a následně i na případný 

převod sítí kanalizace a vodovodu 
včetně čerpací stanice.

Nákupem pozemků bude vykonán prv-
ní krok k vypořádání majetkových 
vztahů k IS v této lokalitě.

Je zde podpora obyvatel této lokality, 
rádi by zde měli vybudované volno-
časové prostory. V přípisu předložili 
i způsob řešení. RMM doporučuje 
tuto nabídku od B. a F. přijmout.

V diskusi vystoupili:
Skalník 

– Požádal o doplnění celkových čísel 
ceny pozemku.

Šiška 
– Cena pozemků bude celkem 
4.269.000,- Kč + 1.000,- Kč = 4.270.000,- 
Kč.

Bernátová 
– Pozemky, jež nám vlastníci nabízejí 
za 1.000,- o celkové výměře 4.560 
m2: p. č. 2484/1 je nezpevněná cesta, 
p. č. 2484/2 část zpevněné účelové 
komunikace ul. Popovická, p. č. 
2484/6 část zpevněné účelové komu-
nikace ul. Bobravská, p. č. 2484/10 
ostatní plocha a tvoří část zahrady v 
oploceném areálu s RD, p. č. 2485/5 
nezpevněná cesta, p. č. 2485/31 je 
veden jako orná půda, ve skuteč-
nosti je to část zpevněné účelové 
komunikace ul. Pančochy, Bobrav-
ská a Popovická – co bude obec s 
těmito pozemky dělat pokud ZMM 
rozhodne o jejich koupi, protože u 
některých jí to není jasné. Dále je 
zde pozemek p. č. 2485/1 o výměře 
2846 m2, jež nám vlastníci nabízejí za 
1.500,-/m2 a kde obyvatelé Bobravy 

chtějí vybudovat klidovou zónu 
pro klidné a bezpečné vyžití dětí. O 
tomto pozemku majitelé na minulém 
ZMM tvrdili, že ho mohou prodat 
min. za částku 2.500,- Kč, ale že mají 
na srdci blaho občanů této lokality 
a že budou klidně tratit, jen když si 
děti budou mít kde hrát. V součas-
nosti je pozemek veden jako orná 
půda, a v ÚP je veden jako zóna k 
bydlení a je neudržovaný, zarostlý 
trávou a nejsou k němu vybudovány 
přístupové cesty. Přes pozemek je 
vymezen koridor územní rezervy 
pro nadřazený komunikační systém 
– vysokorychlostní trať. Vznesla 
dotaz, zda je možné na pozemku 
vedeném jako pozemek k bydlení 
vybudovat volnočasový prostor a 
zda nevadí, že je zde územní rezer-
va?

Šiška 
– Všechny pozemky kromě jednoho 
oploceného jsou součástí komuni-
kace nebo cesty. I na plochách pro 
bydlení je možné vybudovat volno-
časový prostor. Poprosil o komentář 
p. Höklovou.

Höklová 
– Přečetla komentář dle ÚP Modřic.

Skalník 
– Koupě je možná pouze jako celek, 
nebo lze rozdělit na pozemek 2485/1 
a ostatní části, tedy na dvě části – 
komunikace (pozemky za 1.000,-) a 
pozemek 2485/1?

Šiška 
– Prodej pouze jako celek, tím je 
ovlivněna i cena.

Konvalinková 
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– Když se převáděly silnice od p. 
Langa, muselo být zkolaudováno. 
Když si odkoupí Modřice tyto 
pozemky, jak to bude s převodem? 
Budeme muset na naše náklady 
dokončit silnice?

Šiška 
– Nekupujeme sítě, ale pozemek. 
Ano, dokončení bude na naše nákla-
dy.

Bernátová 
– Vznesla dotaz na pozemek od p. S. 
(o výměře 9413 m2 naproti nábytku 
Idea), který je Modřicím nabízen za 
částku 1.200 Kč/m2. Myslí si, že by se 
s vlastníkem dalo mluvit o snížení 
ceny.

Šiška 
– P. S. podal novou nabídku a pro-
běhlo jednání. Na pozemcích jsou 
věcná břemena, chceme nižší cenu 
cca 400,- Kč/m2.

Konvalinková 
– Nevěděla, že proběhla jednání a je 
pro odkoupení za odhadní cenu.

Tomandl 
– Doplnil, že na ZMM se nejedná 
o žádné Bobravě. Požádal občana, 
který sepsal petici o komentář.

Občan K. 
– Okomentoval potřebu a výhody 
vybudování volnočasového prostoru 
v této lokalitě a zdůvodnil výhodu 
právě těchto pozemků.

Občan F. 
– Zhodnotil stav sítí v lokalitě Bob-
rava. Vybudovala je firma Veselý a 
jsou kvalitní.

Bernátová 
– Vadí nějak koridor územní rezervy 
přes pozemek?

Höklová 

– Posuzuje stavební úřad.
Bernátová 

– Co s tím pozemkem p. č. 2484/10, 
který je v zahradě?

Šiška 
– Může být k např. k pronájmu či 
prodeji.

Bernátová 
– Oslovila přítomné dcery p. S., zda 
by bylo možné jednat o snížení ceny.

Občan Č. 
 – Daly dvě stanoviska, cena byla 
vždy zamítnuta. Jsou ochotny dál 
jednat, ale rozhodně ne za cenu 
posudku.

Konvalinková 
– Podpořila koupi pozemků na Bob-
ravě, strana měla zvelebení Bobravy 
jako hlavní bod volebního progra-
mu.

Chybíková 
– Program pomoc Bobravě měly ve 
volebním programu skoro všechny 
strany.

Tomandl 
– Nechápe, co se řeší na Bobravě. Na 
Šlapanicích o žádných problémech 
neví, nic neřeší. Uvedl, že zápisy ze 
ZMM nejsou přesné a nejsou přesné 
ani usnesení ve zpravodaji.

Šiška 
– Každý zápis podepíše starosta, dva 
ověřovatelé a je pořízen zvukový zá-
znam. Zastupitelé mohou na dalším 
zasedání ZMM podat námitky, nic 
takového se nestalo. Tím pádem je 
zapsáno tak, jak zde zaznělo.

Chybíková 
– Autobusová linka se projednávala 
dost dlouho a převzetí pozemků 
od p. L. i sítí se řešilo od roku 2009. 

Není tedy pravda, že se s Bobravou 
nic neřešilo. 

Bernátová 
– Lidé z Bobravy se asi před 4 roky 
obrátili i na naše sdružení, byla do-
mluvena schůzka, na kterou se ale 
nakonec nikdo nedostavil.

  
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje nákup pozemku p. č. 

2485/1 o výměře 2 846 m2 za cenu 
1.500,- Kč/m2 a nákup pozemků p. 
č. 2484/1, 2484/2, 2484/6, 2484/10, 
2485/5 a 2485/31 o celkové výměře 
4 560 m2 za celkovou cenu 1.000,- Kč 
od manželů B.a F. a pověřuje RMM 
uzavřením kupní smlouvy. 

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-3.1/2016

3.2 Převod infrastruktury od společnosti 
VS Stav, spol. s r.o. v lokalitě Bobrava
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Komentář včetně přijatých usnese-
ní, výpis z asociace insolvenčních 
správců, soupis majetkové podstaty 
a kolaudační rozhodnutí na komuni-
kace, VO, vodovod, kanalizaci dešťo-
vou, rekonstrukci koryta a kanalizaci 
splaškovou včetně výtlaku splašků 
a ČS.

Jelikož není dnes jednoznačně dáno, 
jaký bude vývoj převodu kanalizace, 
vody a ČOV ze strany společnosti 
Bobrava, mělo by město insolvenční 
správkyni zaslat nabídku na převod 
komunikace a VO. O dalším převodu 
jednat po vypořádání a případném 

převzetí sítí od společnosti Bobrava.
Doplňující komentář vedoucí MO p. 

Höklové.

V diskusi vystoupili:
Šiška 

– Dříve bylo projednáno převzetí VO 
a části komunikace od společnosti 
Bobrava. O tyto dvě sítě bychom se 
měli zajímat i zde. Největší investicí 
bude oprava komunikace, ta se bude 
provádět, až by byly finance. 

Bernátová 
– Co se tedy po nás chce?

Šiška 
– Měli bychom schválit převod sítí a 
komunikace od insolvenčního správ-
ce a to za 1.000,- Kč každá IS.

Mikuš 
– Jaké jsou možnosti to prodat, jaký 
je postup a jaký může být další vý-
voj?

Šiška 
– Někdo nás přeplatí a insolvenční 
správce prodá sítě vyšší nabídce.

Höklová 
– Přečetla komentář ze zákona, jak 
může ZMM postupovat.

Bernátová 
– Jak se naši cenu potencionální 
další kupující dozví?

Šiška 
– Podáme nabídku v obálce, ale je 
stanovena usnesením.

Bernátová 
– Komentář z Rady města si může 
přečíst každý. 

Šiška 
– RMM nebude schvalovat cenu.

Chybíková 
– Může se začernit.
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Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje podání nabídky insol-

venčnímu správci společnosti VZ 
Stav, spol. s r.o. na převod obslužné 
komunikace a VO na pozemku p. č. 
2485/31, 2484/6 a 2484/2 a pověřuje 
RMM podáním cenové nabídky.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-3.2/2016

3.3 Nabídka prodeje vodovodu, kanali-
zace a ČOV v lokalitě Bobrava

V podkladech zastupitelé obdrželi kore-
spondenci mezi městem Modřice a 
společností Bobrava, spol. s r.o. ve 
věci převodu vodovodu, kanalizace 
a ČOV v majetku společnosti Bob-
rava v lokalitě Bobrava. Posledním 
přípisem ze dne 23. 11. 2016 nabízí 
společnost Bobrava odprodej vodo-
vodu, kanalizace a ČOV.

Město by mělo mít zájem citované IS 
převzít, ale za podmínek dle zvyk-
lostí ve městě Modřice a to úhradou 
symbolické částky za převod 1.000,- 
Kč za každou část.

Současně by město mělo po majiteli 
požadovat doložení veškerých 
potřebných dokladů jako kolaudační 
rozhodnutí, doklady o funkčnosti 
zařízení, atesty a zejména doložení 
kapacity ČOV.

Doplňující komentář vedoucí MO p. 
Höklové.

V diskusi vystoupili:
Mikuš 

– Dotázal se, kdo bude spravovat 
ČOV, město?

Šiška 
– Museli bychom vzít provozovatele 
– snahou by bylo provozování BVK.

Konvalinková 
– Na základě rozhovoru s obyvateli 
Bobravy požádala o pozitivní sta-
novisko k vyřešení situace s vodou 
(vodné, stočné). V případě převodu 
by musel p. L. uvést do takového 
stavu, aby vodárny převzaly?

Šiška 
– Jedná se o velkou lokalitu a 
budeme trvat na tom, aby to BVK 
převzaly a samozřejmě aby byly 
splněny podmínky BVK k provozo-
vání.

Tomandl 
– Už v roce 2015 při převodu ko-
munikací, kdy na něho p. Langem 
bylo podáno trestní oznámení, bylo 
to právě převzetí ČOV to co chtěl. 
Požádal o řádné prověření stavu 
ČOV před převzetím.

Höklová 
– Nejsme odborníci, přizveme BVK.

Bernátová 
– Existuje nějaká právní páka, 
pokud by z jakýchkoliv důvodů ne-
došlo k převzetí, na stanovení max. 
výše vodného a stočného? 

Šiška 
– Ano, je dána zákonem.

Skalník 
– Na stránkách Bobravy jsou zápisy 
z kontrol proti výši stočného a 
nejsou shledány závady.

Chybíková 
– p.L. předjímá, že pokud bude ČOV 
naše, budou nižší náklady, ale to 
nemusí být pravdou.

Konvalinková 

– Jde o to, aby bylo účtováno všem 
stejně, ne výše, ale jednotně.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí nabídku převodu 

vodovodu, kanalizace a ČOV v majet-
ku společnosti Bobrava, spol. s r.o. 
na město Modřice a pověřuje RMM a 
MO přípravou podkladů ke schválení 
převodu vodovodu, kanalizace a ČOV.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 
11Z-3.3/2016

3.4 Nabídka odkupu pozemku p. č. 1605/2
Na základě dřívějších usnesení ZMM 

je opětovně k projednání předlože-
na nová cenová nabídka na odkup 
pozemku p. č. 1605/2 od p. V. S.za 
cenu 1.200,- Kč/m2. Na tomto místě 
připomínám, že ve znaleckém po-
sudku je uvedena cena 400,- Kč/m2. 
Výměra pozemku je 9 413 m2 což při 
ceně nabízené je celkem za pozemek 
11.295.600,- Kč.

Pozemek je současně zatížen věcnými 
břemeny vedení sítí. 

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Uvedla pro informaci, že znaleckým 
posudkem zjištěná cena je 2.185.830 
Kč a obvyklá cena je 3.765.000 Kč. 

Höklová 
– Ano, je zde cena obvyklá a cena 
vyhlášková, ta je vyšší.

Občan Č. 
– Při posledním telefonátu bylo do-
mluveno, že se dovíme, za jakou cenu 

chce město odkoupit, máme tam 
ještě věcné břemeno.

Skalník 
– Není ke zvážení odkup pouze 
části pozemku, pouze té přiléhající 
ke komunikaci?

Höklová 
– Návrh byl na celý pozemek.

Občan Č. 
– Nejlépe celý pozemek, ale je mož-
né jednat i jen o části pozemku. 
Jsou ochotni snížit cenu na 1.000,- 
Kč/m2.

Šiška 
– Požádal p. Č. o předložení gene-
rální plné moci. Ta byla předlože-
na. Byla tedy podána nová nabídka 
na 1.000,- Kč/m2, celkem 9.413.000,- 
Kč.

Bernátová 
– Dodala, že pozemek bychom 
chtěli koupit za cenu odhadu, tj. 
3.765.000 Kč.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá nákup pozemku p. č. 

1605/2 o výměře 9 413 m2 za cenu 
1.200,- Kč/m2.

1. Protinávrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá nákup pozemku p. č. 

1605/2 o výměře 9 413 m2 za cenu 
1.000,- Kč/m2.

2. Protinávrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá nákup pozemku p. č. 

1605/2 o výměře 9 413 m2 za cenu 
1.000,- Kč/m2 a pověřuje RMM 
a MO jednáním o odkupu části 
pozemků.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení: 



www.mesto-modrice.cz 129128 Zpravodaj 1/2017Zprávy z radnice Zprávy z radnice

15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
2. Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem 
usnesení 11Z-3.4/2016.

O ostatních návrzích na usnesení se již 
nehlasovalo pro přijetí usnesení.

3.5 Prodej části pozemku p. č. 1292/24
V podkladech zastupitelé obdrželi 

komentář k žádosti o prodej části 
pozemku p. č. 1292/24 a znalecký 
posudek na dotčený pozemek, o 
jehož část projevila zájem společ-
nost El-insta Czech s.r.o. za účelem 
sjednocení svých okolních pozem-
ků. Ze znaleckého posudku vyplývá 
obvyklá cena 1.800,- Kč/m2. Pro 
město se jedná o pozemek, který ve 
větší části doposud byl pronajímán a 
využíván jako zahrada. 

Doplňující komentář vedoucí MO p. 
Höklové.

V diskusi vystoupili:
Skalník 

– Dotázal se, zda M. s tímto řešením 
souhlasí nebo se k tomuto vyjádřili.

Bernátová 
– Požádala o sdělení celkové částky.

Höklová 
– Nezná přesnou výměru.

Skalník 
– Dotázal se, zda M. dávali písemné 
stanovisko a proč není součástí pod-
kladů.

Höklová 
– Ano, máme písemné stanovisko, 
případně doložíme.

Šiška 
– Vysvětlil situaci s pozemkem, kdy 

M. částečně užívali i pozemek spo-
lečnosti EL-insta Czech s.r.o.

Chybíková 
– Bylo projednáváno na RMM, je na 
zvážení za kolik koupit. Jistě si všich-
ni všimli, že ve znaleckém posudku 
je uveden odkaz na prodej těchto 
pozemků přes realitní kancelář. Cena 
je podstatně vyšší než znalecký po-
sudek. RMM navrhuje za 3.930,- Kč/
m2.

Tomandl 
– Takže pozemek, který jim město 
prodalo, nyní prodávají dál?

Šiška 
– Ještě jim nebylo nic prodáno, nyní 
je jednáno, co a za kolik jim prodá-
me.

Bernátová 
– V ÚP jsme jim požehnali. Nesou-
hlasí s tím, aby společnost EL-insta 
Czech s.r.o. na místě, kde by mohla 
být spíše zeleň, stavěla.

Chybíková 
– V ÚP se řešilo napojení této 
lokality, takto to bylo i ve starém ÚP. 
Stavební povolení bylo dříve než 
nový ÚP.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku p. 

č. 1292/24 za cenu 1.800,- společnosti 
El-insta Czech s.r.o. a pověřuje RMM 
uzavřením kupní smlouvy.

1. Protinávrh na usnesení (Chybíková):
ZMM schvaluje prodej části pozemku p. 

č. 1292/24 za cenu 3.930,- /m2 společ-
nosti El-insta Czech s.r.o. a pověřuje 
RMM uzavřením kupní smlouvy.

2. Protinávrh na usnesení (Mikuš):
ZMM schvaluje prodej části pozemku p. č. 

1292/24 za cenu 3.930,- /m2 + náklady 
na převod a oddělení pozemků společ-
nosti El-insta Czech s.r.o. a pověřuje 
RMM uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení: 
10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Toman-
dl, Mikuš, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Skalník, Konva-
linková, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 
11Z-3.5/2016

O ostatních návrzích na usnesení se již 
nehlasovalo pro přijetí usnesení.

Bod 4 – Projednání hospodaření města 
v roce 2016
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
4.1 Zpráva o hospodaření města za období 

1-10/2016
V podkladech zastupitelé obdrželi komen-

tář k hospodaření města za období 
1-10/2016 a výpočet ukazatele dluhové 
služby.

Strana příjmů je naplněna z 85,63 % 
 77.954.059,94 Kč  
což je mírně nad plánem za dané období 

(ve stejném období 2015  78,79 %
  73.767.293,62 Kč)
Strana výdajů je plněna z 63,65 % 

 60.934.177,91 Kč
což je částka pod očekávanými výdaji, 
která je způsobena přesunem někte-
rých investičních akcí na rok 2017 nebo 
jejich dokončením až v posledním 
čtvrtletí letošního roku (přesunuty – 
topení BD Sadova, chodníky Husova 
– Masarykova, dokončení listopad – 
chodník MŠ),
(ve stejném období 2015  56,98 % 

56.200.190,82 Kč)

Na účtech města je k 31. 10. 2016
celkem 62.253.145,49 Kč.

Na úvěrech město dluží k 31. 10. 2016
  37.357.987,93 Kč.

(výše úvěru k 31. 10. 2015 byla 
41.543.290,72 Kč)

Město za poslední rok splatilo na 
úvěrech 4.188.302,79 Kč.
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou 
ještě ve výši 96.300,- Kč.

Ukazatel dluhové služby je ve výši 
4,83% což je ve vztahu k předcho-
zímu období (5,33%) o 0,5% méně. 
(Stejné období 2015 byl ukazatel 
7,96%, což je o 3,13% více než 
dnes.)

Porovnání ukazatelů nám vypovídá o 
skutečnosti, že město bez problé-
mů splácí své závazky a dlouhodo-
bě je schopno držet tento ukazatel 
pod hranicí 10%.

Celková zadluženost města v přepoč-
tu na 1 obyvatele je 
 7.570,99 Kč.
(Stejné období 2015 byla zadluže-
nost 8.315,31 Kč.)

Daňová výtěžnost na 1 obyvatele je
  12.288,14 Kč.

(Stejné období 2015 byla výtěžnost
10.581,52 Kč.)

Diskuse neproběhla

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí zprávu o hospo-

daření města Modřice za období 
1 - 10/2016.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
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0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-4.1/2016

4.2 Rozpočtové opatření platů č. 1/2016
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Návrh rozpočtového opatření platů 
č. 1/2016 včetně odůvodnění tohoto 
opatření.

Doplňující komentář vedoucí OVV Bc. 
Kovářová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Dotázala se, kolik bylo loni v době, 
kdy jsme schvalovali policistů a 
kolik je jich nyní.

Kovářová 
– Nyní 9. Přijímal se další, proto-
že jeden odcházel do starobního 
důchodu. Určitou dobu jich bylo až 
10 – přechodné období.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje rozpočtové opatření 

platů č. 1/2016.
Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-4.2/2016

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 
6/2016

V podkladech zastupitelé obdrželi 2 
sady tabulek s rozpočtovými opatře-
ními. První sada je k rozpočtovému 
opatření č. 5/2016, které provedla 
RMM z důvodu zamezení porušení 
rozpočtové kázně, kdy město obdr-

želo 2 dotační tituly a to na zabezpe-
čení krajských a senátních voleb a 
na zajištění bezplatné stravy v MŠ. 
Celkem tyto dotace činily 61.600,- Kč 
a projevily se v rozpočtu jak na stra-
ně příjmové, tak na straně výdajové. 
Poslední změnou byl pouze přesun 
financí z generelu odkanalizování 
na PD oprav kanalizace Za Humny 
a úhradu pozastávky rekonstrukce 
kanalizace ul. Nádražní. Tímto přesu-
nem se nezvyšují investiční výdaje.

Rozpočtovým opatřením č. 5/2016 nedo-
chází ke změně schodku rozpočtu a 
ZMM jej bere pouze na vědomí. 

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Domnívala se, že rekonstrukce 
kanalizace ul. Nádražní už proběhla.

Šiška 
– Ano proběhla, stála cca 3 mil. Ze 
smlouvy byla pozastávka 10%, kte-
rou bylo nutné doplatit.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí rozpočtové opat-

ření č. 5/2016 provedené RMM.
Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-4.3.1/2016

Druhá sada tabulek včetně komentáře 
je k předloženému návrhu rozpoč-
tového opatření č. 6/2016, které je 
již ve větším rozsahu jak na straně 
příjmové, tak výdajové. Na straně 
příjmů dochází ke zvýšení příjmů 
na základě zvýšených daňových 
výnosů, zvýšeného odvodu z auto-

matů, zvýšeného výběru za inzerci 
ve zpravodaji, navýšení pokut za 
znečišťování ovzduší a navýšení za 
platbu služeb v PBDS.

Celkem se strana příjmů navyšuje o 
12.682.000,- Kč na konečný celko-
vý příjem rozpočtu 103.715.700,00 
Kč (schváleno na počátku roku 
89.585.100,- Kč).

Na straně výdajů dochází k celkovému 
ponížení výdajů o -10.243.500,- Kč, 
které musí být ale upraveno po 
schváleném odkupu pozemku od 
manželů B..- F. o částku 4.270.000,- 
Kč. Toto znamená, že strana výdajů 
se ponižuje o -5.973.500,- Kč na nově 
89.764.200,- Kč (schváleno na počát-
ku roku 92.531.100,- Kč).

Největší položky mající vliv na ponížení 
výdajů:
- úspora při realizaci chodníků k 
 -800.000,-
- přesun investice chodníků Husova 
– Masarykova do 2017
 -2.000.000,-
- přesun zpracování generelu odka-
nalizování do 2017
 -700.000,-
- odvod z IF MŠ do rozpočtu města
 -800.000,-
- odvod z IF ZŠ do rozpočtu města
 -600.000,-
- přesun dotace MS na knihu
 -250.000,-
- přesun investice rozšíření rozhlasu 
do 2017 -300.000,-

- přesun investice PD sportovní hala do 
2017 -3.000.000,-

- přesun investice na ÚT BD Sadova 
-2.800.000,-

- přesun investice přípojky Hybešova
 -300.000,-

Položky mající vliv na zvýšení výdajů:
- vratka přeplatku vyúčtování služeb 

ZUŠ +70.000,-
- zvýšené náklady na tisk zpravodaje
 +50.000,-
- rozpočtové opatření platů č. 1/2016 

celkem +1.010.000,-
- navýšení investice rekonstrukce sběro-

vého dvora PD +155.000,-
Příjmy 103.718.100,- Kč
Výdaje 89.764.200,- Kč
Po této úpravě bude město v roce 2016 

hospodařit s přebytkem 13.953.900,- 
Kč.

Odpočet splátek úvěru      -3.850.000,- Kč
Přebytek po všech splátkách    

10.103.900,- Kč
Po tomto upraveném rozpočtu bude k 

31. 12. 2016 rozpočtová rezerva měs-
ta ve výši 58.181.703,- Kč.

V diskusi vystoupili:
Šiška 

– Doplnil zvýšení příjmové strany o 
2.400,- Kč.

Skalník 
– Zkonstatoval, že přesun investic 
není úspora.

Bernátová 
– Rozpočtové opatření č. 6, položka 
3749, my jsme někomu uložili pokutu 
ve výši 130.000,-?

Mulíček 
– Ne, pokutu uložila Česká inspekce 
životního prostředí a část náleží 
městu.

Bernátová 
– O co se jednalo?

Huňařová 
– Vždy pošlou na účet peníze bez 
uvedení, za co jsou a město písemně 
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žádá o vyjádření ČIŽP k platbě.
Bernátová 

– Požádala do příštího ZMM o dolo-
žení.

Kratochvíl 
– Vznesl dotaz k zvýšeným nákla-
dům na zpravodaj.

Mulíček 
– Počet stran.

Mikuš 
– Jak se podařilo ušetřit 800 tis při 
realizaci chodníků MŠ?

Šiška 
– Na základě výběrového řízení.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 

6/2016 na straně příjmů po rozpoč-
tovém opatření 103.718.100,- Kč, na 
straně výdajů po rozpočtovém opat-
ření 89.764.200,- Kč jako přebytkový. 
Přebytek rozpočtu bude přesunut do 
rozpočtové rezervy rozpočtu města.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-4.3.2/2016

Bod 5 – Projednání rozpočtu města 
na rok 2017
5.1 Rozpočet sociálního fondu města 

Modřice pro rok 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi ná-

vrh rozpočtu sociálního fondu města 
Modřice na rok 2017 včetně přílohy 
č. 2 kategorizace zaměstnanců pro 
účely sociálního fondu. Rozpočet je 
navržen dle platných legislativních 

ustanovení a k projednání jej před-
kládá vedoucí OVV Bc. Kovářová.

Doplňující komentář vedoucí OVV Bc. 
Kovářové.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet sociálního 

fondu města Modřice na rok 2017.
Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-5.1/2016

5.2 Zařazení dotací a příspěvků organi-
zacím do rozpočtu města na rok 2017

V podkladech zastupitelé obdrželi 
vypracovanou tabulku s návrhem 
výše dotací z rozpočtu města roku 
2017, vypracovanou FO dle předlo-
žených žádostí a současně jsou zde 
uvedeny poskytnuté výše dotace z 
rozpočtu města pro žadatele v letech 
2015 a 2016. Návrh předsedajícího 
na postup po jednotlivých dotacích, 
schválení jednotlivých částek a v 
závěru přijetí usnesení o celkové 
částce dotací zařazené do rozpočtu 
dle projednaného soupisu žadatelů.

Hlasování o dotacích pro jednotlivé 
žadatele:

1. ZUŠ Ořechov 
Požádáno o dotaci ve výši 50.000,- 
Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 
50.000,- Kč (RMM).

Hlasování o návrhu na dotaci: 

15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

Dotace ve výši 50.000,- Kč zařazena do 
rozpočtu města 2017.

Diskuse neproběhla.

2. Muzejní spolek Modřice 
Požádáno o dotaci ve výši 260.000,- 
Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 
265.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu 
města 10.000,- Kč (Bernátová).

Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
1 pro (Bernátová)
8 proti (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bra-
bec, Ventruba, Slaný, Doleček)
6 se zdrželo (Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Konvalinková, Kratochvíl)
1.Protinávrh nebyl přijat. 

Hlasování o návrhu na dotaci: 
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, To-
mandl, Mikuš, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
1 proti (Bernátová)
3 se zdrželo (Procházka, Skalník, Konvalinková)
Dotace ve výši 265.000,- Kč zařazena do roz-
počtu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Navrhla částku 10.000,- Kč. To je 
částka obvyklá, kterou dostávali.

Šiška 
– 265.000,- Kč bylo navrženo z toho 
důvodu, že na knihu je doplatek 
255.000,- Kč, jež měly být uhrazeny 
v letošním roku. Kniha je těsně před 
vydáním, měla by být vydána v 
březnu 2017.

3. Římskokatolická farnost Modřice 

Požádáno o dotaci ve výši 500.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

500.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu 
města 0,- Kč (Konvalinková).
2. Protinávrh na dotaci z rozpočtu 
města 250.000,- Kč (Tomandl).

Hlasování o 2. protinávrhu na dotaci: 
2 pro (Tomandl, Mikuš)
3 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová)
10 se zdrželo (Šulová, Bernátová, Procházka, Skal-
ník, Konvalinková, Kratochvíl, Ventruba, Brabec, 
Slaný, Doleček)

2.Protinávrh nebyl přijat. 

Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
3 pro (Bernátová, Mikuš, Konvalinková)
6 proti (Kratochvíl, Slaný, Doleček, Havlátová, 
Chybíková, Šiška)
6 se zdrželo (Šulová, Tomandl, Procházka, Skalník, 

Brabec, Ventruba)
1.Protinávrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o návrhu na dotaci: 
10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Procházka, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Konvalinková)
2 se zdrželo (Mikuš, Skalník)
Dotace ve výši 500.000,- Kč zařazena do 

rozpočtu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Konvalinková 

– Dotázala se, proč je každý rok 
navržená stejná částka 500.000,- Kč? 
Není možné, aby si farnost žádala o 
dotace i jinde, než u Modřic?

Šiška 
– Do kostela je potřeba investice 
cca 15 – 20 mil. na statické zajištění, 
opravy apod.

Konvalinková 
– Dotaz na p. Chybíkovou, zda nemů-
že církev přispívat např. 1 mil., aby 
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financování nebylo jen na bedrech 
Modřic?

Chybíková 
– Nejsem církev, na tuto otázku 
neodpovím.

Konvalinková 
– Ale můžete žádat.

Chybíková 
– Já ale nežádám ani za římskokato-
lickou farnost, nejsem římskokatolic-
ká farnost.

Mulíček 
– Např. v roce 2012 se podařilo získat 
dotaci z Ministerstva kultury a škol-
ství. Pokud takovou dotaci dostanou, 
musí s námi komunikovat. 

Konvalinková 
– Je samozřejmě pro. Ještě ale nesly-
šela, že by církev přispěla z restitucí 
x miliard a pozemků svým ovečkám 
na opravy. Financování zůstává na 
státu a městě. Kostel není majetkem 
města Modřice. Nebylo by lepší in-
vestovat do majetku města Modřice 
např. dům na nám. Svobody 171?

Bernátová 
– Přečetla si knihu o zemřelém mod-
řickém faráři a komentovala kapitolu 
o Modřicích. Zde bylo uvedeno 
projednávání dotace 300.000,- Kč. 
Pan starosta uvedl – poměrně vy-
soká částka a p. Chybíková navrhla 
500.000,- Kč.

Šiška 
– Uvedl na pravou míru. V knize 
došlo k chybě. Jednalo se o první 
jednání s otcem Robertem, na které 
přišel s p. K., který měl financování 
farnosti na starosti. Ten předložil 
žádost na 300.000,- Kč. Otec Robert 
řekl, že je to málo a navrhl částku 

600.000,- až 700.000,- Kč. Toto staros-
ta odmítl a navrhl částku 500.000,- 
Kč. P. Chybíková částku nenavrhova-
la.

Procházka 
– Požádal o přečtení žádosti se zdů-
vodněním u každé navržené dotace 
a informaci o částce, se kterou daný 
subjekt hospodaří.

Mulíček 
– Přednesl zdůvodnění dotace.

Procházka 
– Upozornil, že loni se převádělo 
300.000,- Kč na konečnou opravu 
střechy. Opravena byla část. Dotázal 
se, zda někdo ví jaký je celkový 
rozpočet na opravu střechy?

Skalník 
– Ve smlouvách na dotace bude 
provedena nějaká změna, která po-
vede ke zjištění, zda daný subjekt na 
základě dotace generuje svůj zisk?

Mulíček 
– Přednesl doplňující komentář k 
žádostem o dotace a jejich vyúčtová-
ní a ke smlouvám na dotace.

Bernátová 
– Dotázala se k opravě střechy koste-
la. Opravdu se vyměňovaly krovy?

Chybíková 
– Části krovů.

Bernátová 
– Z pohledu zdola to vypadalo, že 
dávali pouze nové latě a vyměňovali 
střešní tašky.

Šiška 
– Z pohledu zdola není poznat, co je 
na střeše opravováno.

Bernátová 
– Ověřila si u obyvatel, kteří se o 
opravy kostela zajímají nebo bydlí v 
blízkosti kostela, že v roce 2002 byla 

střecha opravována.
Procházka 

– Dotázal, zda se počítá v příštím 
roce s výměnou plechové střechy? 
Že by to bylo jednotné.

Chybíková 
– Ano.

Procházka 
– Dle posudků už by měli tyto pení-
ze stačit?

Chybíková 
– Ano, na střechu ano.

3. Vít Jindřichovský 
Požádáno o dotaci ve výši 15.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

10.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Dotace ve výši 10.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

4. Lucie Švancarová 
Požádáno o dotaci ve výši 250.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

150.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Dotace ve výši 150.000,- Kč zařazena do roz-
počtu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl 

– P. Švancarová žádá jako podnikají-
cí fyzická osoba?

Mulíček 

– Ano.
Mikuš 

– Jsou nějaké výsledky na soutě-
žích?

Šulová 
– Posledními výsledky byly úspěchy 
na MS v Grazu. Tento týden byli na 
Mistrovství ČR, kde obsadili 3. místo, 
které znamená další postup. 

5. YMCA Brno 
Požádáno o dotaci ve výši 100.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

80.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 80.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Dotázala se, zda je pravda, že v 
poslední době zájem opadá?

Šiška 
– Zájem neopadá, nižší účast se 
odvíjí od počasí. V dalších letech 
se počítá s dvouletým až tříletým 
intervalem.

6. Zahrádkářský spolek Modřice 
Požádáno o dotaci ve výši 15.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

15.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu města 

20.000,- Kč (Tomandl).
Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
6 pro (Tomandl, Bernátová, Konvalinková, Brabec, 
Ventruba, Doleček)
1 proti (Šiška)
8 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, Pro-
cházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Slaný)
1.Protinávrh nebyl přijat. 
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Hlasování o návrhu na dotaci: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Pro-
cházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Dotace ve výši 15.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Tomandlová (občan) – Informovala o 

využití dotace.
Bernátová 

– Vznesla dotaz na p. Tomandlovou. 
Proč nepožádáte o vyšší dotaci – 
20.000,- Kč?

7. Smíšený sbor Kantiléna 
Požádáno o dotaci ve výši 8.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 8.000,- 

Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 8.000,- Kč zařazena do rozpočtu 
města 2017.

Diskuse neproběhla.

8. Jan Vonka – VONKA RACING 
Požádáno o dotaci ve výši 35.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

20.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu města 

10.000,- Kč (Skalník).
Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
8 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, 
Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, Slaný)
0 proti 
7 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Brabec, Ventruba, Doleček)
Dotace ve výši 10.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl 

– Dotázal se, jakým způsobem tato 
aktivita reprezentuje město.

Šiška 
– Půjčuje závodní vozidlo pro zku-
šební jízdy, znak města Modřice na 
vozidle.

9. Luděk Dubšík 
Požádáno o dotaci ve výši 5.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 1.000,- 

Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 1.000,- Kč zařazena do rozpočtu 
města 2017.

Diskuse neproběhla.

10. MFK Modřice o. s. 
Požádáno o dotaci ve výši 500.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

200.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 200.000,- Kč zařazena do roz-
počtu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Konvalinková 

– Dotázala se, proč je žádost nižší 
než v předchozích letech.

Šiška 
– Po domluvě s MFK ponese nákla-
dy na turnaj žáků o pohár starosty 
město Modřice.

Skalník 
– Co se mění na využití peněz? 

Znamená to, že se o tom nebude 
účtovat?

Šiška 
– Na vyúčtování turnaje budou 
faktury a doklady.

Skalník 
– Nechápe, proč se náklady na 
turnaj přesunují do rozpočtu města 
na kulturní akce.

Mulíček 
– Je to akce města, kterou zajišťuje 
MFK.

Bernátová 
– Máme tomu rozumět tak, že kont-
rola tímto bude preciznější?

Mulíček 
– Každý výdaj bude na město a 
bude předmětem přezkumu.

Bernátová 
– Uvedla, že hlavní problém byl se 
100.000,- Kč. Ve smlouvě bylo uvede-
no, že nepodléhá vyúčtování.

Konvalinková 
– 100 tis. Tedy bylo vyúčtováno?

Mulíček 
– Samozřejmě.

Morong (občan) 
– Navrhl nový název turnaje – Turnaj 
města Modřice.

11. MNK Modřice z. s. 
Požádáno o dotaci ve výši 585.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

525.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 525.000,- Kč zařazena do roz-
počtu města 2017.
V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Platí se rozhodčí?

Šiška 
– Platí, jezdí sem z celé republiky a 
rozhodčí částku vyúčtovává.

12. TJ Sokol Modřice 
Požádáno o dotaci ve výši 100.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

75.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 75.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

Odchod zastupitelky Konvalinkové 20:13

13. KOMETA GROUP 
Požádáno o dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

10.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
14 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 10.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl 

– Kolik dětí je tímto podpořeno?
Mulíček 

– Jedno.
Procházka 

– Království komety?
Šiška 

– Bezplatná organizace. Oni propa-
gují nás a my naopak je.

Příchod zastupitelky Konvalinkové 20:15
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14. Rallye show Modřice – VONKA 
RACING AČR 

Požádáno o dotaci ve výši 35.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

20.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Dotace ve výši 20.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Mikuš 

– Dotázal se, kolik bylo na letošním 
ročníku účastníků?

Šiška 
– Neví, nezúčastnil se.

Procházka 
– Je vhodné, aby se tato akce konala 
v centru města?

Šiška 
– V centru jsou cca 2 hodin. Zde se 
pouze zaregistrují a startují.

Odchod zastupitelky Šulové 20:24
Příchod zastupitelky Šulové 20:27

15. Junák – svaz skautů ČR 
Požádáno o dotaci ve výši 266.300,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

75.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu města 

150.000,- Kč (Mikuš).
Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
4 pro (Konvalinková, Mikuš, Procházka Bernátová)
1 proti (Šiška)
10 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Tomandl, Skalník, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, 
Slaný, Doleček)

1.Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 

0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 75.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Občan M. 
– Předal zastupitelům rozpočet skautů.
Kratochvíl 
– Dotázal, zda pan starosta s organizací 
blíže probíral účel této dotace.
Šiška 

– Ne. Pouze se seznámil s rozpoč-
tem.

Skalník 
– Dotázal se na položku 16.000,- Kč – 
vodácká činnost, bazén.

Občan M. 
– Plavecký výcvik.

Skalník 
– Jedná se o plavecký kurz?

Občan M. 
– Ne.

Tomandl 
– Co se změnilo proti minulým obdo-
bím, že žádáte o více peněz?

Občan M. 
– Zabývají se vodáckou činností a 
plánují zřídit vodácký oddíl.

Mikuš 
– Kolik je modřických dětí?

Občan M. 
– 44.

Tomandl 
– Kolik je zahrádkářů?

Občan T. 
 – 420.

Občan E. 
– Nejde srovnávat se zahrádkáři, že 
je jich 420. Zahrádkářský spolek je 
spolek, který funguje dlouhou dobu. 
U skautů se bavíme o výchově dětí. 

Nemůžeme tedy srovnávat pouze 
podle počtu účastníků spolků. Chá-
pe postoj pana Tomandla a uvedl, 
že zastupuje KSČM a nechodil do 
skautu.

Tomandl 
– Co to s tím má společného? Nikdo 
a on určitě se nestaví proti skautům. 
V Modřicích je např. srovnatelná 
organizace Brabrouci, kteří žádají 
40.000,- Kč. Vychováváte mládež, 
ale začnete bez jakékoli konzultace 
provozovat vodáckou činnost a zažá-
dáte o 266.000,- Kč. Např. kostel chce 
500.000,- Kč, ale je to na nějakou 
historickou budovu.

Mikuš 
– měli jsme v programu podpořit 
děti a spolky pro děti. Porovnal 
jsem např. s X-trim a navrhl dotaci 
150.000,- Kč. Podpořil by je na začát-
ku a uvidíme.

Šiška 
– Upozornil, že X-trimu je cca 200 a 
Brabrouků cca 63.

16. 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO 
Brabrouci Modřice 

Požádáno o dotaci ve výši 40.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

40.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 40.000,- Kč zařazena do rozpočtu 
města 2017.

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl 

– Uvedl svůj poznatek, že v Modři-
cích je obecně s Brabrouky spokoje-

nost, i samotné děti si činnost chválí, 
a proto doporučuje zastupitelstvu 
schválit dotaci v plné výši.

17. Myslivecké sdružení Modřice 
Požádáno o dotaci ve výši 40.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

40.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 40.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

18. BHC Dragons Modřice z. s. 
Požádáno o dotaci ve výši 70.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

35.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu města 

45.000,- Kč (Tomandl).
Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
9 pro (Šulová, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalin-
ková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný)
0 proti 
6 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Havlátová, Pro-
cházka, Bernátová, Doleček)
Dotace ve výši 45.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

19. Společnost moravských parkových 
drah 

Požádáno o dotaci ve výši 25.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

10.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 10.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.
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Diskuse neproběhla.

Odchod zastupitele Tomandla 20:36

20. Diecézní charita Brno – Domov sv. 
Markéty 

Požádáno o dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

35.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu 

města 50.000,- Kč (Konvalinková).
Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
3 pro (Bernátová, Konvalinková, Slaný)
0 proti 
11 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Brabec, 
Ventruba, Doleček)

1.Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu na dotaci: 
14 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 35.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

Příchod zastupitele Tomandla 20:38

21. Anavita a.s. 
Požádáno o dotaci ve výši 60.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

20.000,- Kč (RMM).
1.  Protinávrh na dotaci z rozpočtu měs-

ta 30.000,- Kč (Skalník).
2.  Protinávrh na dotaci z rozpočtu měs-

ta 40.000,- Kč (Bernátová).
Hlasování o 2. protinávrhu na dotaci: 
4 pro (Bernátová, Procházka, Skalník, Mikuš)
0 proti 
11 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Konvalinková, Kratochvíl, Ventruba, 
Brabec, Slaný, Doleček)

2. Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
6 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, 
Skalník, Konvalinková)
0 proti 
9 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Kratochvíl, Ventruba, Brabec, Slaný, Doleček)
1.Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 20.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Poznamenala, že jsou velice dobře 
hodnoceni v péči o seniory a dokon-
ce se objevili v hlavních zprávách v 
televizi. 

22. Sociální služby města Kroměříže  
Požádáno o dotaci ve výši 8.700,- Kč.

Návrh na dotaci z rozpočtu města 
6.000,- Kč (RMM).

Hlasování o návrhu na dotaci: 
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, To-
mandl, Bernátová, Procházka, Skalník, Konvalinko-
vá, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Mikuš)
Dotace ve výši 6.000,- Kč zařazena do rozpočtu 
města 2017.

Diskuse neproběhla.

23. Diecézní charita Brno – Effeta denní 
stacionář 
Požádáno o dotaci ve výši 15.000,- 
Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

10.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 10.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

24. APLA-JM o. s. 
Požádáno o dotaci ve výši 4.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 
4.000,- Kč (RMM).

Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 4.000,- Kč zařazena do rozpočtu 
města 2017.

Diskuse neproběhla.

25. Diecézní charita Brno – OCH Raj-
hrad PS 
Požádáno o dotaci ve výši 100.000,- 
Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 
70.000,- Kč (RMM).
1. Protinávrh na dotaci z rozpočtu 
města 100.000,- Kč (Slaný).

Hlasování o 1. protinávrhu na dotaci: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Bernátová, 
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Krato-
chvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Šiška, Tomandl)
Dotace ve výši 100.000,- Kč zařazena do roz-
počtu města 2017.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Je to hospic?
Šiška 

– Je to hospic a pečovatelská služba.

Ventruba 
– Podpořil hospic z lékařského 
hlediska.

26. Nadační fond Slunečnice 
Požádáno o dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

15.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 15.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

27. Spol. pro podporu lidí s ment. posti-
žením 

Požádáno o dotaci ve výši 30.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

10.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Dotace ve výši 10.000,- Kč zařazena do rozpoč-
tu města 2017.

Diskuse neproběhla.

28. SDH Modřice o. s. 
Požádáno o dotaci ve výši 386.000,- Kč.
Návrh na dotaci z rozpočtu města 

306.000,- Kč (RMM).
Hlasování o návrhu na dotaci: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Dotace ve výši 306.000,- Kč zařazena do roz-
počtu města 2017.
V diskusi vystoupili:
Konvalinková 

– Co je důvodem navýšení dotace?
Šiška 
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– Nákup nového vozidla pro SDH.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotací a 

příspěvků organizacím z rozpočtu 
města roku 2017 v celkové výši 
2.635.000,- Kč rozdělené dle projed-
nané a schválené výše jednotlivým 
žadatelům.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-5.2/2016

Úkol starostovi – zjistit zda farnost Mod-
řice žádala dotace od církve a kolik 
jich bylo schváleno (Konvalinková).

Úkol starostovi – do nových smluv na 
rok 2017 zapracovat změny na rok 
2018 (Mikuš).

5.3 Zařazení investičních akcí do rozpoč-
tu města Modřice pro rok 2017

V podkladech zastupitelé obdrželi tabul-
ku návrhu investičních akcí města 
plánovaných k realizaci v roce 2017 
zařazených takto do návrhu roz-
počtu města na rok 2017. Celkově se 
jedná o částku 78.912.000,- Kč, ze kte-
ré největší podíl mají PD a realizace 
výstavby Víceúčelové sportovní haly 
50.000.000,- Kč.

Dále jsou zařazeny tyto akce:
- výstavba rekonstrukce části areálu 
Hybešova 596 5.000.000,-
- rekonstrukce topení BD Sadova 563
 4.000.000,-
- revitalizace sběrného dvora včetně
PD 3.200.000,-
- chodníky realizace Husova, 
  Masarykova 3.270.000,-

- protipovodňový plán a varovný systém
  2.812.000,-
- dětská hřiště včetně Bobravy
  2.000.000,-
- dokončení PD PPO
  1.150.000,-

V diskusi vystoupili:
Procházka 

– Bylo řečeno, že objekt Hybešova 
596 je v dobrém stavu a že se nebu-
de muset tolik investovat.

Šiška 
– Objekt nemá samostatné přípojky, 
částka je čerpána ze zpracované 
studie řešitelnosti a cena je pouze 
orientační.

Procházka 
– Bude v roce 2017 kamerový sys-
tém?

Šiška 
– Nejprve se musí odstěhovat p. Šula 
z kanceláře.

Bernátová 
– Uvažuje se, že četa bude celá 
přesunuta do tohoto objektu?

Šiška 
– Ano.

Skalník 
– Po odečtení 50 mil. na halu jsou 
minimální investice do infrastruktu-
ry (chodníky, komunikace, zeleň).

Šiška 
– Zastupitelé mohli dát návrhy na 
investice, toto je návrh RMM.

Skalník 
– Mluvíte pouze o hale, ne např. o 
vlně na ul. Havlíčkové.

Šiška 
– Oprava proběhne v jarních měsí-
cích. Starosta oslovil p. Skalníka, aby 
podal návrh na investice.

Bernátová 
– O této možnosti ani po 10 letech 
činnosti v zastupitelstvu neví.

Šiška 
– Není to možnost, ale zákonná 
povinnost.

Mikuš 
– Přivítal by, kdyby starosta vyzval 
zastupitele k podání návrhů na 
investice.

Mulíček 
– 30. 11. 2016 bylo veřejné projednání 
rozpočtu, kterého se účastnili 4 lidé, 
z toho 2 zastupitelé. Zde se mohli 
všichni dovědět vše o rozpočtu a 
podávat návrhy.

Bernátová 
– Pokud se mi např. nelíbí chodník 
na Benešově ulici, dám návrh do 
rozpočtu na vybudování. Kde mám 
vzít částku, kolik to bude stát?

Šiška 
– Nemusíte udávat částku. Dáte 
návrh na vypracování investičního 
záměru.

Chybíková 
– Některé chodníky opravíme sami 
bez povolení, na některé je potřeba 
např. projekt a povolení, napojení 
svodu, přechody atd. Proto se někte-
ré stavby musí přesunout.

Mulíček 
– Rozpočet je celoroční proces. 
Návrhy můžete podávat průběžně. 
Tady schvalujeme investiční akce 
celkově. Na veřejném projednání 
rozpočtu se projednávaly jednotlivé 
položky a mohly se doplnit.

Skalník 
– Kanalizaci v lokalitě Za Humny dle 

podkladů lze opravit za 1 mil.?
Höklová 

– 1 mil. je pouze odhad. Byly 
diagnostikovány lokální závady a 
projekt ještě není hotov.

Mikuš 
– Projekt na halu je hotový a kolik 
bude hala stát?

Šiška 
– Dle projektantů 120mil. Není to 
přesná částka. Více bychom měli 
vědět duben, květen 2017.

Projekty, které se přesouvají do roku 
2017, jsou za cca 12 mil. 

Mikuš 
– Poděkoval za to, že se ZMM věno-
valo dotacím.

Odchod zastupitelky Havlátové 21:09
Příchod zastupitelky Havlátové 21:13

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení investičních 

akcí města do rozpočtu města Modři-
ce na rok 2017 dle předloženého ná-
vrhu v celkové výši 78.912.000,- Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
0 proti 
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka, 
Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-5.3/2016

Přestávka 21:17 – 21:30

5.4 Projednání rozpočtu města Modřice 
na rok 2017

V podkladech zastupitelé obdrželi ná-
vrh rozpočtu města Modřice na rok 
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2017, připravený pracovní skupinou 
Šiška, Chybíková, Mulíček na zákla-
dě předložených požadavků jednot-
livých odborů, žádostí o dotace či 
příspěvek, návrhu na investiční akce 
a z potřeb města pro svůj bezproblé-
mový chod.

Na straně příjmů je celková částka navr-
žena zejména ve vztahu ke zvýšení 
daňových výnosů za poslední obdo-
bí. Celková výše příjmů bez jakých-
koliv dotačních titulů je navržena 
106.061.200,- Kč.

Na straně výdajů je vycházeno zejména 
z požadavků jednotlivých odborů 
na zajištění vlastního chodu města, z 
přesunutých investičních akcí z roku 
2016 a z nových plánovaných inves-
tičních akcí, ve kterých hlavní roli 
hraje plánované zahájení výstavby 
Víceúčelové sportovní haly. Jednotli-
vé investice byly projednány.

Celková výše výdajů je navržena
  152.128.800,- Kč
Výše splátek úvěru je
  2.690.000,- Kč
Financování rozpočtu z let minulých je 

tedy potřeba ve výši
  -48.757.600,- Kč
Krytí financování bude z rozpočtové 

rezervy let minulých, která je v 
současnosti k 31. 12. 2016 předpoklá-
dána ve výši 58.181.703,- Kč. Součástí 
návrhu rozpočtu je dle vyhlášky MF 
o rozpočtové skladbě také Druhové 
členění rozpočtu, které je součástí 
podkladů.

Rozpočet je tedy navržen jako schod-
kový se schodkem 46.067.600,- Kč, 
který společně se splátkou úvěru 
2.690.000,- Kč bude krýt z rozpočtové 

rezervy let minulých.
Po započítání financování se předpo-

kládá rozpočtová rezerva z návrhu 
rozpočtu roku 2017 k 31. 12. 2017 ve 
výši řádově 9 mil. Kč. 

Poslední přílohou je informace o kul-
turních, společenských a sportov-
ních akcích zařazených do rozpočtu 
města.

V rámci diskuze a pozměňovacích 
návrhů vyzývám zastupitele, aby 
při návrhu navyšování úpravy 
nějakého paragrafu také navrhova-
li, které paragrafy se mají ponížit, 
neboť bychom se měli snažit, aby 
byla zachována rozpočtová rezerva 
ve výši cca 10 mil.

Doplňující komentář předsedkyně FV 
p. Šulová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Dotázala se, proč došlo k navýšení 
položky 3745 oproti loňskému roku, 
kolik z této částky je na výsadbu 
zeleně?

Mulíček 
– 1.300.000,- na zeleň, a navýšení 
platů a investic.

Bernátová 
– Položka 3749 – co to je?

Mulíček 
– Údržba vodní nádrže.

Bernátová 
– Položka 6171, zvýšení oproti loň-
sku o 3 mil.

Mulíček 
– Platy, investice do informačního 
systému města, školení, vzdělávání 
zaměstnanců.

Kovářová 

– Na pořízení informačního systé-
mu města se očekává dotace.

Bernátová 
– Proč jsou tak vysoké rozdíly mezi 
náklady a výnosy u Václavských 
hodů?

Šiška 
– Náklady na zajištění jsou vysoké 
díky úhradě za půjčení krojů, plat-
bě muziky, pronájmu sálu. Výnosy 
jsou nízké díky malé účasti.

Bernátová 
– Proč tak velké rozdíly nejsou u 
Ženáčských hodů?

Šiška 
– Dokáží si zajistit více sponzorů.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet města Modři-

ce na rok 2017 ve výši 106.061.200,- 
Kč na straně příjmů a ve výši 
152.128.800,- Kč na straně výdajů 
jako schodkový se schodkem ve 
výši 46.067.600,- Kč a financování ve 
výši 48.757.600,- Kč. K financování 
bude využita rozpočtová rezerva 
města Modřice z předchozích let.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, To-
mandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usne-
sení 11Z-5.4.1/2016

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje jako závazný ukazatel 

rozpočtu města Modřice roku 2017 
oddělení paragrafy odvětvového 
třídění dle Vyhlášky MF o rozpočto-
vé skladbě č. 323/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, dále stanovuje 
jako závazný ukazatel třídy dru-
hového třídění dle Vyhlášky MF o 
rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. ZMM 
stanovuje jako závazný ukazatel 
rozpočtu města Modřice roku 2017 
schválené dotace na rok 2017 a 
schválené příspěvky klientům PBDS 
na rok 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, To-
mandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usne-
sení 11Z-5.4.2/2016

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi 

zařazenými dle rozpočtu města 
Modřice na rok 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Mikuš, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, 
Slaný, Doleček)
0 proti 
4 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník, 
Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usne-
sení 11Z-5.4.3/2016

5.5 Stanovení závazných ukazatelů 
rozpočtu zřízeným příspěvkovým 
organizacím

V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrhy usnesení a rozpočty na rok 
2017 příspěvkových organizací MŠ a 
ZŠ Modřice. Těmto našim příspěv-
kovým organizacím musíme jako 
jejich zřizovatelé stanovit závaz-
né ukazatele rozpočtu, které bez 
našeho vědomí a povolení nesmí 
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překročit.
Doplňující komentář vedoucí FO p. 

Mulíček.

V diskusi vystoupili:
Mikuš 

– Upozornil, že škola pořádá výlety 
a jiné akce, na které spousta rodičů 
nemá peníze. Dalo by se udělat 
něco pro tyto děti?

Šiška 
– V dřívější době město přispívalo 
např. na lyžařský kurz, plavání, 
dopravu na plavání. Škola musí dát 
podnět a o finance musí požádat.

Mikuš 
– Máme zde školskou radu.

Slaný 
– Pokud dostaneme návrh, je 
projednáno a řešeno.

Mikuš 
– Školská rada dává také nějaké 
návrhy?

Slaný 
– Ne, škola dává návrhy školské 
radě.

Mulíček 
– Působí zde SRPŠ, které může 
podávat návrhy a řešit se školskou 
radou a školou.

Chybíková 
– Je otázkou, zda je o pomoc 
zájem. Farnost ve sbírce vybrala 
peníze, jimiž chtěla přispět na obě-
dy vybraným dětem. Rodiny se ale 
cítily uraženy.

Mikuš 
– Má školská rada pravidelné 
schůzky?

Slaný 
– 2x do roka a dle potřeby.

Havlátová 
– Tázala se školy, zda je nějaký 
sociální případ. Dostala odpověď 
– ne.

Skalník 
– Může ZMM udělit školské radě 
úkol?

Šiška 
– Nemůžeme úkolovat orgán, 
který pod nás nespadá.

Skalník 
– Doporučil prostudovat disku-
si na stránkách Modřice - dění, 
diskuse a vše okolo, kde proběhla 
diskuse o školní jídelně.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organi-

zaci MŠ Modřice závazné ukaza-
tele rozpočtu na rok 2017, kterými 
jsou celkové provozní výnosy 
ve výši 2.117.000,- Kč, zlepšený 
výsledek hospodaření v maximál-
ní výši 2% z provozního příspěvku 
2.117.000,- Kč a náklady na mzdy 
SU 521 ve výši 261.000,- Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 
usnesení 11Z-5.5.1/2016

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organi-

zaci ZŠ Modřice závazné ukazate-
le rozpočtu na rok 2017, kterými 
jsou celkové provozní výnosy 
ve výši 6.226.000,- Kč, zlepšený 
výsledek hospodaření v maximál-
ní výši 2% z provozního příspěvku 
6.226.000,- Kč a náklady na mzdy 

SU 521 ve výši 1.239.000,- Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-5.5.2/2016

Bod 6 – Projednání rozpočtových 
výsledků
6.1 Rozpočtové opatření č. 1/2018 roz-

počtového výhledu na rok 2018 
Jelikož město dle zákona č. 250/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů musí 
mít schváleny rozpočtové výhledy 
min. na 2 roky dopředu a současně 
musí provádět jejich aktualizace, 
obdrželi zastupitelé v podkladech 
návrh rozpočtového opatření č. 
1/2018 rozpočtového výhledu na rok 
2018, který byl projednán a schvá-
len na 6. řádném zasedání ZMM 
dne 7. 12. 2015 pod číslem usnesení 
6Z-7.2/2015. Jelikož došlo k úpravě a 
změnám v příjmech a současně ně-
které plánované investice. Musí tedy 
proběhnout i rozpočtové opatření.

Strana příjmů se navyšuje o 15.594.000,- 
Kč na 107.400.000,- Kč.

Strana výdajů se navyšuje o 43.288.000,- 
Kč na 167.469.000,- Kč

Splátky úvěru jsou ve výši 2.770.000,- Kč
Schodek rozpočtu a financování bude 

uhrazen částečně z rozpočtové 
rezervy let minulých a z nově přija-
tého úvěru ve výši 55.000.000,- Kč. 
Při rozpočtu je také výpis navrhova-
ných investičních akcí.

V diskusi vystoupili:
Mikuš 

– Upozornil, že již několikrát žádal o 
komentář ke změnám.

Mulíček 
– Komentář byl vyžadován k plnění 
rozpočtu, k rozpočtovému výhledu 
si nevzpomínám. Změny se netýka-
jí ničeho závažného, úpravy jsou 
kosmetické. Přednesl komentář k 
rozpočtovému výhledu.

Konvalinková 
– Z čeho bylo vycházeno při sta-
novení částky na PD objektu nám. 
Svobody 171 1 mil. Kč?

Šiška 
– Podle znalosti trhu.

Konvalinková 
– Proč pro četu 3 mil Kč?

Šiška 
– Obnovení vozového parku – multi-
cary.

Konvalinková 
– Proč se koupil p.Šulovi Peugeot 
a ne jiné vozidlo, které by se dalo 
využít pro četu.

Šiška 
– Peugeot je využíván četou i úřa-
dem.

Tomandl 
– Peugeot byl zbytečný, mohlo se 
koupit něco levnějšího.

Bernátová 
– Nebylo by levnější mít externí 
firmu na úklid než vlastní četu?

Šiška 
– Bylo by to dražší. Četa nedělá jen 
úklid, ale zajišťuje i přípravu kultur-
ních akcí, stěhování školy atd. Jsme 
takové město, které takovou skupinu 
potřebuje.

Bernátová 
– Mají strojní vybavení za miliony 
korun a každý rok se navyšuje.

Šiška 



www.mesto-modrice.cz 149148 Zpravodaj 1/2017Zprávy z radnice Zprávy z radnice

– Nenavyšujeme, obnovujeme vozo-
vý park.

Brabec 
– Pokud jsou potřební a jsou pracov-
ně vytížení, je v pořádku, že město 
pracovní četu má.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2018 rozpočtového výhledu na 
rok 2018 ve výši příjmů po úpravě 
107.400.000,- Kč a ve výši výdajů po 
úpravě 167.469.000,- Kč jako schodko-
vý se schodkem ve výši 60.069.000,- 
Kč a financováním ve výši 7.839.000,- 
Kč. K financování bude využita 
částečně rozpočtová rezerva města 
Modřice z předchozích let a přijetí 
nového úvěru ve výši 55.000.000,- 
Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
0 proti 
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skal-
ník, Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-6.1/2016

6.2 Rozpočtový výhled na rok 2019
Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, 

musí město mít schváleny rozpočto-
vé výhledy min. na 2 roky dopředu. 
Jelikož bylo dnes schváleno rozpoč-
tové opatření rozpočtového výhledu 
na rok 2018 a pro rok 2019 žádné ne-
máme, byl v podkladech předložen 
návrh rozpočtového výhledu roku 
2019 včetně komentáře k zařazeným 
investičním akcím.

Rozpočtový výhled je navržen:
Rozpočtové příjmy     109.400.000,- Kč

Rozpočtové výdaje     104.343.000,- Kč
Splátka úvěru                -2.850.000,- Kč
Výhled je navržen jako přebytkový ve 

výši   5.057.000,- Kč
Na rezervě k 31. 12. 2019 je plánováno         

7.741.203,- Kč
Stěžejními investičními akcemi by měly 

být rekonstrukce objektu nám. 
Svobody 171 a výstavba hasičské 
zbrojnice. Současně by probíhaly 
rekonstrukce chodníků a případná 
řešení protipovodňových opatření. 
Je naplánováno vybudování kamero-
vého systému města.   

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl 

– Kamerový systém, částka 1,5 mil. 
je počáteční investicí nebo celkovou 
částka?

Šiška 
– Předpokládaná cena dle studie.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na 

rok 2019 ve výši příjmů 109.400.000,- 
Kč a ve výši výdajů 104.343.000,- jako 
přebytkový s přebytkem 5.057.000,- 
Kč a splátku úvěru 2.850.000,- Kč. 
Přebytek bude zařazen do rozpočto-
vé rezervy města Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
10 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
0 proti 
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skal-
ník, Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-6.2.1/2016

Návrh na usnesení (Brabec):

ZMM pověřuje starostu a RMM činit 
taková rozhodnutí a opatření, aby 
zajistili financování PPO Modřice v 
závislosti na aktuálně vznikajících 
potřebách.

Hlasování o protinávrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-6.2.2/2016

Bod 7 – Změna zřizovací listiny Měst-
ského muzea Modřice

V podkladech zastupitelé obdrželi ná-
vrh na změnu zřizovací listiny Měst-
ského muzea Modřice a to přílohy 
č. 2 – Soupis sbírek. Byla provedena 
celková aktualizace sbírkových před-
mětů a je nutné jejich začlenění do 
zřizovací listiny muzea přílohy č. 2. 

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje změnu přílohy č. 2 – 

Soupis sbírek platné zřizovací listiny 
organizační složky města Modřice – 
Muzeum města Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-7/2016

Bod 8 – Projednání OZV
8.1 OZV o místních poplatcích
V podkladech zastupitelé obdrželi 

návrh textu OZV č. 6/2016 o místních 
poplatcích včetně důvodové zprávy. 
Tato OZV upravuje pouze oddíl III., 

který se týká poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Ostatní po-
platky zůstavají zachovány. 

Doplňující komentář vedoucí MO Bc. 
Höklová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Dotázala se, zda ve vyhlášce o 
psech se neměnilo nic?

Žaloudková 
– Nic.

Skalník 
– Dotázal se na zábory. Jak to bude 
fungovat a zda poplatky budou platit 
pro všechny, co si zažádají?

Žaloudková 
– Poplatky vychází ze zákonné sazby 
10,- Kč/m2 za den.

Skalník 
– Dotázal se na parkování u firmy 
HM motor.

Höklová 
– Buď si zaplatí vyhrazené stání, 
nebo poplatek dle této vyhlášky.

Tomandl 
– Vznesl dotaz na zábor – skládky, 
včetně skládek ze stavebního materi-
álu, doporučil poplatek 2,- Kč.

Chybíková 
– Vyšší cena je pobídkou k tomu, 
aby skládka netrvala dlouho.

Tomandl 
– Toto stanovisko chápe, ale při 
opravě domu navrhuje částku 2,- Kč.

Bernátová 
– Proč platí firma DIRS a IRB nájem-
né za pozemky jim prodané?

Šiška 
– Ještě nejsou podepsány kupní 
smlouvy, zatím jsou v nájmu.
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Bernátová 
– Výše nájmu je za měsíc nebo za 
rok?

Žaloudková 
– Roční.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č. 6/2016 o místních 

poplatcích.

Protinávrh usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje OZV č. 6/2016 o míst-

ních poplatcích s úpravou bodu a, g, 
j částky 2,- Kč pro fyzické osoby. 

Hlasování o protinávrhu na usnesení: 
5 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, 
Doleček)
2 proti (Šiška, Chybíková) 
8 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Skalník, Konvalin-
ková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný)
Protinávrh nebyl přijat

Hlasování o návrhu na usnesení: 
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Ber-
nátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-8.1/2016 

8.2 OZV pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích

V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrh textu OZV č. 7/2016 Pravidla 
pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích včetně důvodové zprávy. 
Jedná se o úpravu stávající vyhláš-
ky, která vzešla z upravené vyhlášky 
o místních poplatcích.

Doplňující komentář Mgr. Žaloudková.
V diskusi vystoupili
Bernátová 

– Požádala o vyvěšení vyhlášky v 

parcích.
Mikuš 

– Pokud je zábor delší než 30 dní?
Žaloudková 

– Podala komentář k záboru.
Mikuš 

– Kdo schvaluje zábor?
Šiška 

– Úřad.
Brabec 

– Co se míní pojmem psí exkrement?
Bernátová  

– Dotaz na právníka - co to je venče-
ní? Aby pes udělal potřebu nebo je 
jen venku?

Žaloudková 
– Termín venčení vychází z provoz-
ního řádu parku.

Mikuš 
– Veřejný prostor je pozemek, který 
patří městu?

Chybíková 
– Veřejný prostor je vše, co je volně 
přístupné, dle zákona o obcích, ve 
vyhlášce je odkaz.

Žaloudková 
– Podala komentář k pojmu veřejné 
prostranství.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č. 7/2016 Pravidla 

pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-8.2/2016

8.3 OZV k zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku a o nočním 
klidu, kterou se stanovují výjimečné 

případy, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo 
žádnou ve městě Modřice

V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrh textu OZV č. 5/2016 k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného 
pořádku a o nočním klidu včetně 
důvodové zprávy. Jedná se o aktua-
lizaci stávající vyhlášky č. 1/2016 ve 
vztahu k platné legislativní úpra-
vě spočívající ve vyspecifikování 
konkrétních akcí, při nichž dochází k 
úpravě nočního klidu.

Komentář vedoucí OVV Bc. Kovářová.

V diskusi vystoupili:
Skalník 

– Nemělo by být u těchto akcí uve-
deno místo konání?

Šiška 
– Ne.

Bernátová 
– Požádala o vydání vyhlášky ve 
zpravodaji.

Mikuš 
– Chtěl znát důvod, proč je to až od 
2:00 hod., proč ne od 24:00 hod.

Skalník 
– Byla doručena na město petice a je 
vyhláška reakcí na petici?

Šiška 
– Ne.

Kovářová 
– Tato vyhláška není reakcí na petici.

Kratochvíl 
– Vyjádřil se k vyhlášce: byl by pro 
kompromis (úpravu času) - s respek-
tem k těm, co se chtějí i v tyto dny 
vyspat, je „povolený hluk“ do 02.00 
hod. už moc, je pro úpravu alespoň 
od 1:00 hod. do 6:00 hod. 

Skalník 
– Navrhl vymezit dobu od 1:00 hod. 
do 6:00 hod. pro akce Svatováclav-
ské hody + fotbalový turnaj žáků a 
ostatní akce od 2. hod. do 6. hod.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č. 5/2016 k zabez-

pečení místních záležitostí veřejného 
pořádku a o nočním klidu, kterou 
se stanovují výjimečné případy. Při 
nichž je doba nočního klidu vyme-
zena dobou kratší nebo žádnou ve 
městě Modřice.

1. Protinávrh na usnesení (Kratochvíl):
Upravit čl. 3 na dobu od 1:00 hod. do 

6:00 hod.

2. Protinávrh na usnesení (Skalník):
Upravit čl. 3 bod 2 akce Svatováclavské 

hody a fotbalový turnaj od 1:00 hod. 
do 6:00 hod. noční klid a ostatních 5 
akcí od 2:00 hod. do 6:00 hod. noční 
klid.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení: 
0 pro 
1 proti (Šiška)
14 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, 
Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Konvalinková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, 
Doleček)
2.protinávrh nebyl přijat

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 
5 pro (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Kratochvíl)
4 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Slaný)
6 se zdrželo (Šulová, Tomandl, Konvalinková, 
Brabec, Ventruba, Doleček)
1.protinávrh nebyl přijat

Hlasování o návrhu na usnesení: 
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, 
Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 
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Konvalinková, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-8.3/2016    

Bod 9 – Zprávy z finančního výboru
9.1 Zpráva o činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi 

zápisy z jednání FV č. 19 ze dne 14. 
9. 2016, č. 20 ze dne 18. 10. 2016 a č. 
21 ze dne 15. 11. 2016 včetně inventa-
rizačních zápisů o provedení fyzické 
inventarizace pokladní hotovosti 
složek města ( Mateřská škola, 
Základní škola, knihovna, Městská 
policie, úřad, Pasivní bytový dům 
pro seniory).

Doplňující komentář vedoucí FV p. 
Šulová.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 19 ze 

dne 14. 9.2016, zápis č. 20 ze dne 
18. 10.2016 a zápis č. 21 ze dne 15. 
11.2016 z jednání FV.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-9.1/2016   

9.2 Projednání pololetních odměn 
členům FV

V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrh pololetních odměn členům 
FV, kteří nejsou členy ZMM. Jedná 
se o Ing. Obdržálka a Ing. Dolečko-
vou, kterým předsedkyně navrhuje 
odměnu ve výši 1.000,- Kč.

Doplňující komentář vedoucí FV p. 
Šulová.

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl  

– Příjmy, inflace nyní obecně rostou, 
částky na tyto odměny za práci ve 
výborech však stagnují již mnoho 
let, dává předsedům výborů i ZMM 
k úvaze, že by se mohly mírně navý-
šit.

Šulová  
– Pouvažuje se o tom v příštím roce, 
letos by je ponechala v navržených 
výších.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje pololetní odměnu čle-

nům FV, kteří nejsou členy ZMM ve 
výši Ing. Obdržálek 1.000,- Kč a Ing. 
Dolečková 1.000,- Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-9.2/2016   

Bod 10 – Zprávy z kontrolního výbo-
ru
10.1 Zpráva z činnosti KV
V podkladech zastupitelé obdrželi pro-

tokol z kontroly provedené KV dne 
21. 11.2016 na Dodržování právních 
předpisů obecním úřadem – kontro-
la vedení kroniky města, provedené 
členy KV zast. Kratochvílem a zast. 
Konvalinkovou.

Na stůl jste obdrželi zprávu KV č. 9/2016  
ze zasedání KV konaného dne 29. 9. 
2016, která byla doručena p. Hoško-
vé v sobotu dne 3. 12. 2016 v 16:09 

hod.
Předseda KV p. Tomandl přečetl zprávu 

KV č. 9/2016  ze zasedání KV konané-
ho dne 29. 9. 2016. 

V diskusi vystoupili:
Chybíková 

 – Navrhla k bodu e) nedávat do 
usnesení konání ankety na dodávky 
jídel do PBDS v intervalu tří let. V 
PBDS si toto sama řídí p.Kozumplíko-
vá a řeší průběžně.

Šiška 
 – Obědy si zajišťují nájemníci sami, 
my pouze zprostředkováváme.

Tomandl 
 – Obědy dodává Trávníček.

Kozumplíková 
 – Některým, někteří si chodí do 
školní jídelny.

Tomandl 
 – Z šetření vyplynulo, že kvalita 
jídel od Trávníčka se zhoršila, proto 
nájemníci přecházejí do ŠJ. Proč 
bylo výběrové řízení?

Kozumplíková 
 – Nebylo výběrové řízení. Nájem-
níci si Trávníčka vybrali anketou a 
to také z důvodu dodávání jídla i o 
víkendech a svátcích.

Kratochvíl 
 – Podal komentář ke kronice města.

Bernátová 
 – Chtěla by podpořit návrh p.Krato-
chvíla na výběr vhodnějšího kroni-
káře, aby bydlel v Modřicích. 

Kratochvíl 
 – Dovysvětlil svůj pohled na situaci 
– netrvám na tom, aby kronikář 
bydlel v Modřicích -pokud bude kro-
nika v Modřicích, může být klidně 

kronikářkou dále p. Zdražilová.
Konvalinková 

 – Jde o to, aby kronika byla tady (v 
Modřicích) k dispozici k nahlédnutí. 
Paní kronikářka byla vstřícná, vše 
doplnila, nafotila, ale kronika není 
přístupná. Mohla by být např. v 
knihovně – pod dozorem.

Šiška 
– Toto je v kompetenci starosty. 
Hledal kronikáře 4 roky. Výběro-
vým řízením vybral p. Zdražilovou. 
Jakmile odevzdáme kroniku do ar-
chivu do Rajhradu, můžeme archiv 
požádat o digitalizaci a tu dáme na 
webové stránky. Paní vede kroniku 
dobře a není důvod ji měnit. Nesou-
hlasí, aby kronika byla vystavena 
v knihovně. Byla by zničená. Za 
posledních 10 let nikdo neprojevil 
zájem nahlédnout do kroniky.

Kratochvíl 
 – Nemínil tím, aby byla „vystave-
ná“. Mohla by být tímto zpřístup-
něna a ukazována pod odborným 
dozorem paní knihovnice, která umí 
s knihami přirozeně nakládat. Navíc 
§ 4 zákona o kronikách jasně říká, že 
každý může nahlédnout do kroni-
ky ve vymezené době na obecním 
úřadě.

Procházka 
 – Nešlo by to řešit digitalizací? Kro-
nika by byla přístupná všem.

Šiška 
– Museli bychom to zaplatit, archiv 
to digitalizuje zadarmo.

Procházka 
 – Požádal o prověření možnosti, zda 
se dá a za kolik digitalizovat. 

Kratochvíl 
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 – Pokud by byla kronika v knihov-
ně, mohla by být přístupná v něja-
ké omezené době, např. březnu – 
měsíci knihy. Paní kronikářka sama 
sdělila, že nemá problém s tím, že 
by kronika byla tady a vzala by si ji 
jen jednou za rok na dopsání, což 
je minimální zákonný požadavek. 
Druhý díl se snad už může dát do 
archivu ke zdigitalizování (aby byl 
všem přístupný)?

Šiška 
– Ten se musí dát do archivu, ze 
zákona.

Návrh na usnesení (Tomandl): 
ZMM schvaluje návrh konání ankety 

na dodávky jídel do PBDS v inter-
valu tří let.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
4 pro (Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková)
3 proti (Šiška, Slaný, Doleček)
8 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková, Ber-
nátová, Procházka, Kratochvíl, Brabec, Ventruba)
Návrh nebyl přijat 

Návrh na usnesení (Tomandl): 
ZMM bere na vědomí Zprávu KV 

9/2016 a pověřuje KV provedením 
kontrolních činností uvedených ve 
„Zprávě“ v období 2016/2017. 

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usne-
sení 11Z-10.1.1/2016

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí protokol z kont-

roly provedené KV dne 21. 11. 2016 
– Dodržování právních předpisů 
obecním úřadem – kontrola vedení 

kroniky města.
Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-10.1.2/2016 

10.2 Projednání pololetních odměn 
členům KV

V podkladech zastupitelé neobdrželi 
žádné návrhy na pololetní odměny 
členům KV, kteří nejsou členy ZMM. 
Dle stávajícího složení a pozastavení 
členství Mgr. Tůmovi není členem 
žádný občan, který by nebyl členem 
ZMM.

Z tohoto důvodu není nutné schvalování 
žádné odměny.

Tuto informaci měl zastupitelům před-
nést a písemně doložit předseda KV 
p. Tomandl.

Diskuse neproběhla.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod 11 –  Projednání plánu činnosti 
orgánů města Modřice v roce 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh 

plánu činnosti orgánů města Modři-
ce pro rok 2017. Zasedání ZMM jsou 
navržena tradičně 1x za 3 měsíce dle 
ustanovení zákona č. 128/200 Sb. O 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a to vždy v pondělí od 17 hod. Schůze 
RMM jsou navrženy 1x za měsíc. 
Tento plán nevylučuje svolání mimo-
řádného zasedání ZMM ani schůze 
RMM. Zasedání a činnost výborů a 
komisí se řídí interními plány jednot-
livých orgánů.

V předloženém návrhu jsou také vyspecifi-
kovány pravidelné body zasedání ZMM 
a schůzí RMM.

Diskuse neproběhla.

Odchod zastupitelky Šulové 23:29

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města 

Modřice v roce 2017.
Hlasování o návrhu na usnesení: 
14 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 
11Z-11/2016

Příchod zastupitelky Šulové 23:31

Bod 12 –  Různé, diskuse
12.1 ZÚR Jmk - žaloba
V podkladech zastupitelé obdrželi komen-

tář a korespondenci s právní kanceláří 
Frank Bold Advokáti, která probíhala 
v rámci uzavřené spolupráce obcí pro 
projednávání ZÚR JmK. Ty kraj nově 
vydal v říjnu 2016. Dotčené obce doho-
dou o spolupráci nově navrhují podání 
opětovné žaloby na ZÚR JmK a to na 
územní rezervy a špatné vypořádání a 
posouzení návrhů na řešení dopravy v 
JmK. Ve vztahu k Modřicím lze konsta-
tovat, že naše představy byly vesměs 
do ZÚR zapracovány. JT byla odklo-
něna od města až téměř k jižní hranici 
katastru, v ZÚR je navržen severní ob-
chvat, který by měl odvést nadměrné 
množství dopravy zejména z ulic nám. 
Svobody a Masarykova a stopa JZT je 
vedena jako územní rezerva, proti které 
stále můžeme při zpracování avizované 
studie v rámci doplnění ZÚR bojovat 

(dle nepřímých sdělení by tato 
komunikace být ani nemusela).

Procesně dle názoru starosty byly 
ZÚR vydány správně a stavební 
zákon nestanovuje množství a 
rozsah navrhovaných územních 
rezerv, které jsou v brněnské 
aglomeraci využity.

Je tedy na zváženou, zda žalobu za 
Modřice vůbec podat a přiřadit se 
k ostatním obcím.

V diskusi vystoupili:
Šiška 

– Oznámil obdržení dopisu od sta-
rosty obce Ostopovice p. Symona 
v pátek 2. 12. 2016, ve kterém jsou 
důvody pro připojení k žalobě – 
starosta přečetl tento dopis.

Höklová 
– Přednesla doplňující komentář.

Procházka 
– Je zásadně proti jižní tangentě, 
navrhuje připojit se k žalobě.

Šiška 
– Jižní tangenta odvede minimál-
ně 30% aut z jižního obchvatu.

Chybíková 
– JT je koridor JZT je rezerva, 
studie se má týkat rezerv. Žalo-
bou asi neuspějeme, ale podat 
bychom ji měli.

Mikuš 
– Souhlasí se žalobou, nechal by 
to prověřit.

Bernátová 
– Co to obnáší finančně? Žalobu 
doporučuje.

Šiška 
– Nyní nedokáže říci, podání 
žaloby 5 tis + náklady právníků.



www.mesto-modrice.cz 157156 Zpravodaj 1/2017Zprávy z radnice Zprávy z radnice

Chybíková 
– Vznesla dotaz p. Procházkovi - JZT 
vám nevadí?

Procházka 
– Zatím byla odsunuta do nedo-
hledna, obecně mu vadí všechny 
tangenty.

Bernátová 
– Vznesla dotaz na p. Dolečka – jaký 
má na to názor?

Doleček 
– Je pro nulovou variantu.

Ventruba 
– Nesouhlasí se žalobou.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM rozhoduje o podání návrhu města 

Modřice na zrušení opatření obecné 
povahy – ZÚR JmK, vydané dne 5. 
10. 2016 usnesením zastupitelstva 
JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje 
starostu města k dalšímu jednání ve 
věci ZÚR JmK.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
11 pro (Šulová, Chybíková, Tomandl, Bernátová, 
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Krato-
chvíl, Slaný, Doleček)
4 proti (Šiška, Brabec, Ventruba, Havlátová)
0 se zdrželi 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.1/2016 

12.2 Žádost na dotaci na víceúčelovou 
sportovní halu

V podkladech zastupitelé obdrželi ko-
mentář a návrhy usnesení k podání 
žádosti o přidělení dotace na výstav-
bu víceúčelové sportovní haly Mod-
řice z vypsaného dotačního titulu v 
rámci MŠMT, programu státní pod-
pory sportu pro rok 2017, program 
133510, ve kterém lze získat dotaci ve 

výši 50% uznatelných nákladů max. 
však 20 mil. Kč.  Jednou z podmínek 
podání žádosti je přijetí navržených 
usnesení, že ZMM schvaluje podání 
žádosti a zajistí spolufinancování 
projektu.

Diskuse neproběhla

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje podání žádosti v rámci 

MŠMT, program státní podpora spor-
tu v roce 2017, programu 133510 na 
projekt s názvem „Výstavba víceúče-
lové sportovní haly Modřice“.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.2.1/2016 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje v případě schválení do-

tace z MŠMT, programu státní pod-
pory sportu pro rok 2017 zajištění 
spolufinancování projektu s názvem 
„Výstavba víceúčelové sportovní 
haly Modřice“ v minimální výši 82 
mil. Kč bez DPH.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.2.2/2016 

12.3 Nadstandard na dopravní systém 
IDS JmK

V podkladech zastupitelé obdrželi 
vyčíslení částky za požadovanou 
nadstandardní dopravní obslužnost 
IDS JmK na rok 2017 pro město 

Modřice od firmy KORDIS JmK s.r.o., 
která spočívá v provozování noční 
linky N94 z Brna do Modřic po celou 
dobu roku 2017. Částka je stanovena 
ve výši 480.954,- Kč což je o 8.058,- 
Kč více než v roce 2016.

Vývoj:
 2016 – 472.896,-
           2015 – 459.506,-
           2014 – 437.561,-
           2013 – 434.925,-
Město dále uhradí na IDS JmK příspě-

vek na financování IDS JmK ve výši 
50,- Kč/obyv., tj. pro rok 2017 částku 
252.700,- Kč (5 054 obyv.)  

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje finanční příspěvek do 

systému IDS JmK za nadstandardní 
dopravní obslužnost města Modřice 
noční linkou N94 v roce 2017 ve výši 
480.954,- Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Pro-
cházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.3/2016 

12.4 Tarif stočného v roce 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi 

návrh tarifu stočného pro rok 2017 
od BVK a.s., Hybešova 254, Brno, 
ve kterém je předloženo stočné v 
Modřicích ve výši 33,62 Kč/m3 bez 
DPH a úprava nájemného za využí-
vání kanalizační sítě města Modřice 
společností BVK a. s.

Navržené stočné ve výši 33,62 Kč/m3 
bez DPH je o 0,26 Kč/m3 bez DPH 
vyšší než v letech 2015 a 2016, kdy se 
neměnilo. Současně bylo schváleno 
zastupitelstvem města Brna jako 
majoritního vlastníka BVK a.s. Dále 
je navrženo zvýšení nájemného o 
200.000,- Kč, které se městu vrací ze 
zvýšeného stočného na zajištění ob-
novy infrastruktury. Nájemné je pro 
rok 2017 navrženo ve výši 4.950.000,- 
Kč bez DPH.

V diskusi vystoupili:
Tomandl  

– V Modřicích máme čističku, máme 
nějaké zvýhodnění?

Šiška  
– Ne, stočné je dáno plošně.

Tomandl  
– Jaké máme výhody z čističky?

Šiška  
– Daň z nemovitosti je pro město 
přínosem.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje tarif stočného ve městě 

Modřice pro rok 2017 ve výši 33,62 
Kč/m3 bez DPH a cenu nájemného 
za užívání kanalizační sítě města 
Modřice ve výši 4.950.000,- Kč/rok 
bez DPH.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, To-
mandl, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti 
1 se zdržel (Bernátová) 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.4/2016 

12.5 Žádost o převod nevyčerpaných 
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prostředků poskytnuté dotace 
V podkladech zastupitelé obdrželi 

žádost SDH Modřice, nám. Svobody 
93, Modřice o povolení přesunu při-
dělených a nevyčerpaných finanč-
ních prostředků z dotace poskytnuté 
městem Modřice v roce 2016 do roku 
2017 za účelem řešení nákupu nové-
ho vozidla pro potřeby SDH Modřice 
z důvodu významně zhoršeného 
technického stavu stávajícího 
vozidla. Přesunout požadují částku 
120.000,- Kč, která byla uspořena při 
vybavení a činnosti SDH.

Další částku na nákup vozu mají zahrnu-
tu v dotaci na rok 2017 a zbytek při 
předpokladu ceny 300.000,- Kč si 
budou hradit sami. (V rozpočtu na 
vozidlo 100.000,- Kč, jejich doplatek 
50 – 80 tis.)

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje převedení částky 

120.000,- Kč z poskytnuté dotace 
SDH Modřice v roce 2016 do roku 
2017.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.5/2016 

DISKUSE, RŮZNÉ

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Uvedla, že na minulém ZMM se 
ptala starosty, jaké má obec úmysly 

se zahradou bývalé MŠ na Benešově 
ul., která je v současné době nevy-
užitá. Ten sdělil, že zatím žádné, ať 
zastupitelé podají návrh. Přemýšlela 
o prostoru pro seniory, ale pak si 
uvědomila, že by bylo nemožné uhlí-
dat, aby zahradu navštěvovali pouze 
oni. Začala se o to zajímat a zjistila, 
že dnes jsou velmi moderní tzv. ven-
kovní posilovny nebo workoutová 
hřiště. Ta jsou spíše určena fyzicky 
zdatným, ale venkovní posilovací 
stroje mají široké využití jak pro 
mládež, tak pro dospělé i seniory. 
Jednalo by se o tzv. vícegenerační 
hřiště a je nutno přiznat, že pro 
vyšší věkové kategorie v Modřicích 
nic není. Získala informace od někte-
rých brněnských městských částí, 
která tyto hřiště mají a provozují a 
ohlasy jsou výborné. Firem, které 
tato hřiště realizují, je poměrně dost, 
tak vybrala některé, jejichž nabídky 
se jí líbily, a předala je starostovi.

Chybíková  
– Jednou z variant bylo udělat na 
tomto pozemku psí výběh, protože 
„pejskaři“ nechtějí chodit daleko. 
U nového rybníka se rovněž nabízí 
vybudovat něco podobného, co 
navrhuje zast. Bernátová. Chce, aby 
se na návrhu podíleli studenti VŠ. 
Neví, jestli tento prostor je pro tyto 
aktivity vhodný.

Bernátová  
– Uvedla, že výhodou tohoto pozem-
ku je, že je oplocený a dá se uzavřít 
a tím i ochránit. Navíc provoz bude 
omezen určitou dobou, kdy se na 
strojích dá cvičit, která je samozřej-

mě rozdílná v zimě i v létě. Neví, 
jestli i vzhledem k obytným domům 
v blízkosti by byl vhodný výběh pro 
psy.

Šiška  
– Co když občané, kteří tam bydlí, 
nebo sousedi tohoto pozemku řek-
nou, že toto hřiště tam nechtějí?

Bernátová 
– Uvedla, že si troufá tvrdit, že když 
v těchto místech byla zahrada MŠ, 
že ten hluk byl určitě větší, než by 
byl z navrhovaného hřiště. Navíc 
tam bude provozní doba, která by 
se měla dodržovat a pokud ji někdo 
poruší, zavolá se policie.

Šiška  
– Pro teenagery bude otvírací doba 
jen na papíře.

Návrh na usnesení (Bernátová): 
ZMM města Modřice ukládá RMM pro-

věřit možnost vybudování vícegene-
račního hřiště s venkovními posilo-
vacími stroji na pozemku bývalé MŠ 
na Benešově ulici parc. č. 925 a do 
příštího řádného zasedání zastupitel-
stva podat zprávu.

Hlasování o návrhu na usnesení: 
 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 11Z-12.6/2016

Ukončeno v 00:21 hodin.

Ověřovatelé: 
Marie Havlátová
Tomáš Kratochvíl
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Komentář k vybraným bodům usne-
sení z 26. schůze RMM konané dne 
13. 12. 2016

Nákup pozemků
RMM schválila smlouvu na nákup 
pozemků v lokalitě Bobrava, které jsou 
pod komunikacemi a současně jeden 
pozemek pro využití k výstavbě dětské-
ho hřiště. Cena pozemků je 4.270.000,- 
Kč a kupují se od manž. F. a B. Nákup 
schválilo ZMM.
(k usnesení 26R-4.3/2016)

Prodej pozemků
Společnost H. M. Motor, s.r.o. požádala 
o odkup části pozemku p. č. 2051/1 před 
svojí provozovnou na ul. Poděbradova a 
RMM žádost předává do projednání na 
březnovém zasedání ZMM.
(k usnesení 26R-5.1/2016)

Pan P. M. požádal o odkup části po-
zemku p. č. 1292/58 areál garáží při 
ulici Tyršova pro umístění skladového 
kontejneru a RMM žádost předává do 
projednání na březnovém zasedání 
ZMM s doporučením zamítnutí prodeje.
(k usnesení 26R-5.2/2016)

Obsazení bytů v PBDS
RMM schválila ukončení nájemní 
smlouvy s V. Š., a současně schválila 
novou smlouvu nové nájemnici L. D. 
vše s účinností od 1. 1. 2017.
(k usnesení 26R-6.1/2016 a 26R-6.2/2016)

Nákup IS v lokalitě Bobrava
Z pověření ZMM schválila RMM podání 
nabídky na odkoupení komunikace a 
VO v lokalitě Bobrava od společnosti VZ 
Stav, s.r.o., tohoto času v insolvenci.
(k usnesení 26R-8.1/2016)

Pojištění nemovitých věcí města
RMM schválila pojištění nemovitých 
věcí města na rok 2017 u pojišťovny 
Kooperativa, a.s. za částku 89.881,- Kč.
(k usnesení 26R-8.2/2016)

Schválení přijetí darů
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí pe-
něžního daru ve výši 2.500,- Kč od Ing. 
L. V. a přijetí věcných darů v podobě 
společenských a deskových her od 
SRPŠ při ZŠ Modřice v celkové hodnotě 
11.401,- Kč.
(k usnesení 26R-8.13/2016)

Úprava termínů dokončení projekto-
vé dokumentace PPO Modřice
RMM projednala Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo na vypracování studie a pro-
jektové dokumentace pro územní řízení 
na Protipovodňová opatření Modřice 
zpracovávaná firmou Dopravoprojekt 
Brno, a.s. a z důvodu vyhrazení si práva 
rozhodovat v této záležitosti ZMM jej 
podstupuje do projednání v ZMM.
(k usnesení 26R-8.18/2016)

USNESENÍ RMM č. 26/2016 INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Zprávy z radnice Zprávy z radnice
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 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu po-
platníkům daně z nemovitých věcí zasílání údajů pro placení daně z ne-
movitých věcí prostřednictvím e-mailu. Přihlášení ke službě je podmíněno 
podáním vyplněné Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemo-
vitých věcí (tiskopis MFin 5559 - vzor č. 1, v příloze) na kterékoliv územní 
pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Více o službě nalez-
nete na webu Finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-po-
jistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/
informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638  

Zdroj: korespondence Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj čj.: 
4406096/3000-11460-705081 z 21.12.2016

Za správnost: Höklová Květoslava, majetkový odbor

Skvělý produkt si zaslouží originální obal, špičkovou službu zase podpoří kvalitní 
web. Také jihomoravské firmy mají dobré produkty a služby, kterým můžou sloužit 
nápady kreativců. Brno ve spolupráci s JIC už druhým rokem pomáhá oběma stra-
nám spolupracovat. Na společné realizace v rámci projektu Kreativní vouchery Brno 
přispívá až 100 tisíc korun. Zájemci se můžou hlásit od 2. ledna do 17. února. 
Jaký je pro firmy postup? Firma se zaregistruje na stránkách projektu, absolvuje se-
minář o spolupráci s kreativci a jednoho z nich si vybere. Společně vytvoří návrh 
spolupráce a firma ho nahraje na web JIC. V dubnu pak zástupci Brna a JIC vylosují 
až padesátku firem, které získají poukazy, tedy proplacení 75 % nákladů (maximálně 
ale 100 tisíc korun). 
Zúčastnit se můžou všechny jihomoravské technologické firmy. Těmi je myšlený 
malý nebo střední podnik s méně než 250 zaměstnanci a oborem podnikání v pokro-
čilých strojírenských a výrobních technologiích, vývoji softwaru a hardwaru, výrobě 
přesných přístrojů, technologiích pro letecký průmysl či působící v oblasti léčiv, lé-
kařské péče a diagnostiky.
Seznam kreativců, ze kterých si můžou vybrat partnera ke spolupráci, najdou firmy 
v kreativní galerii na internetových stránkách projektu. Do ní se mohli zaregistrovat 
prověření profesionálové, kteří se na trhu pohybují minimálně tři roky. Pochází z 

Technologické firmy můžou získat poukaz na spolupráci
s kreativci

oborů, jako je grafika, design, marketing, copywriting, tvorba webových stránek, ale i 
fotografie nebo práce s videem, hudbou a zvukem. 
Na poukazy věnovalo 4 miliony korun město Brno a dalo je na starost JIC (Jihomo-
ravskému inovačnímu centru), což je nezisková organizace zřízená Jihomoravským 
krajem, městem Brnem a čtyřmi brněnskými univerzitami, aby podporovala podni-
kání v kraji a tím zvyšovala jeho konkurenceschopnost. Podrobnosti k projektu jsou 
na adrese www.jic.cz/kreativni-voucher nebo u projektové manažerky Kreativních 
voucherů Brno Haliny Jílkové na jilkova@jic.cz. 

Martina Pouchlá, JIC

1Informace pro občanyi
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Pochvala!!!

S dětmi si doma často hrajeme na školu. Chlapci tuto hru milují a já, jako správná 
paní „učitelka“ (maminka) pochvalami a jedničkami nešetřím.

Dnes bych ráda jednu velikou pochvalu a jedničku s hvězdičkou pětkrát podtrženou 
udělila partě stavebních dělníků, kteří v posledních několika týdnech opravovali na 
ulicích Zahradní a Spojovací komunikaci, parkoviště a budovali zde nové chodníky.

Pánové pracovali (dle mého neodborného a zcela laického názoru) velmi rychle. 
Dle možností svojí činností okolí příliš neomezovali, pracoviště udržovali v relativ-
ním pořádku a byli velmi vstřícní k nám občanům, kterých se jejich práce dotýkala. 
Např. naší rodině, po odstranění původní dlažby, ulehčili vstup do domu pomocí 
dřevěných palet, a to zcela sami bez upozornění. Také byli velmi hodní právě na 
děti. Ochotně si s nimi povídali a zodpověděli jim jejich nekonečné otázky na téma - 
oprava cesty a chodníku.

Pánové, ještě jednou děkuji!!

Ale abych nebyla přehnaně pozitivní, přece jen něco negativního tato přestavba 
přinesla. Moc mě mrzí pokácené stromy na ulici Sadové, škoda, že se to neobešlo 
bez těchto ztrát. Je sice moc fajn, že jeden z pokácených stromů v letošním roce 
(2016) zdobí náměstí v Modřicích, stal se z něho totiž vánoční strom našeho města 
pro letošní rok, ale to je jen na krátkou dobu. Pevně proto věřím, že na jaře dojde k 
výsadbě nových stromů, které ty padlé nahradí a ozdobí ulici Sadovou na mnohem 
delší dobu!!!

Ivka M. s rodinou

Mikuláš 5. 12. 2016 ve fotografiích Miroslava Hájka1Život v našem městěž
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BRABROUCI

Vánočka

Abychom společně oslavili Mikuláše, Vánoce a Nový rok, vydali jsme se o víkendu 9.-11. 
12. do Doubravníku. První den hned po příjezdu, vybalení a večeři nás navštívil Miku-
láš. Hned jsme se dozvěděli, kdo zlobil a kdo ne. Pár dětí si odnesl i čert do pekla, ale 
nakonec i ti se napravili a všichni skončili v nebi u andílka. Druhý den jsme ozdobili vá-
noční stromeček baňkami, které si děti vyrobily ze svých fotek a pomohli jsme Ježíškovi 
najít dárky, protože mu je ukradli zlí sobi. Nakonec ale vše dobře dopadlo a my mohli 
jít na štědrovečerní oběd, po kterém u nás zazvonil zvoneček a všechny děti se sesedly 
kolem stromečku s dárky. Večer jsme se přesunuli v čase na 31. 12. a slavili jsme Nový 
rok. Viděli jsme ohňostroj a samozřejmě nesmělo chybět ani šampáňo. Všichni jsme si 
to opravdu moc užili a nechtělo se nám odjíždět. Ráno jsme si ještě psali svoje předse-
vzetí do dalšího roku. Nakonec jsme se sbalili, odjeli vlakem domů a v Modřicích už na 
nás čekali naši rodiče. Mně se výlet moc líbil a už se těším na další.
Káťa 

Výtvarný klub

Již rok a půl funguje při našem 66. PTO Brabrouci Modřice výtvarný klub. Scházíme 
se každých 14 dní – v tomto školním roce je to každou sudou středu v klubovně na 
modřické radnici. Na každé schůzce je k dispozici materiál na aktuální výrobek.

Za tuto dobu jsme toho stihly hodně – v loňském roce jsme pletly z papírových ru-
liček, skládaly z čajových sáčků, před Vánocemi jsme vyráběly dekorativní věnce, 
stromečky a baňky, na jaře zase květinové koule z plat od vajíček, velikonoční vajíč-
ka jsme dělaly drátkovaná a voskovaná, zkoušely suché i mokré plstění. Letos jsme 
vyráběly šňůry pletené na prstech, korálkové náušnice a náramky, vánoční ozdoby 
z plstěných kytiček a další věci. Na každé schůzce je k dispozici materiál na aktuální 
výrobek.

V příštím pololetí uvítáme další zájemkyně o drobnou výtvarnou činnost.  Na schůz-
ku se můžete přijít jen podívat, něco si vyrobit, nebo třeba nabídnout něco, co umíte 
a ráda byste se o toto umění podělila.

První schůzka bude 11. ledna 2017 od 18.00 a pak každou sudou středu. Přijďte se 
podívat.

Muf

Zpravodaj 1/2017

foto archiv Brabrouků foto archiv Brabrouků
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SKAUTI

Vánoce 95. oddílu Quercus
Prosinec je pro náš oddíl významný hned z několika důvodů. Končí nám jeden rok, 
a tak bilancujeme, asi jako každý, co se povedlo a co dále zlepšovat. Těšíme se na 
klid a pohodu, které nás čekají o vánočních svátcích v kruhu rodiny. Pro náš oddíl je 
prosinec také měsícem narozenin. Zdá se to jako včera, kdy jsme oddíl zakládali (8. 
12. 2011) a nyní působíme v Modřicích již 5 let. Jsme rádi, že naše počty nám stále na-
růstají, z původní jedné družiny s 6 dětmi a 2 vedoucími, má nyní náš oddíl 5 družin s 
více jak 40 dětmi. To je pro nás signálem, že to co děláme, děláme dobře. A vzhledem 
k tomu, že náš oddíl posilujeme i o vedoucí můžeme děti do oddílu dále přibírat.
V prosinci jsme si náš oddílový program zpestřili vánoční besídkou s rodiči. O pro-
gram se nám postaraly jednotlivé družiny svými originálními scénkami. Kromě pro-
mítání fotek a zpěvu vánočních koled jsme si také vzájemně ochutnávali svá cukroví 
a mohli si vyměnit jejich recepty. Naše sobotní setkání bylo zakončeno rozdáváním 
Betlémského světla na náměstí Svobody. Plamínek pokoje a klidu připutoval pomocí 
skautů z dalekého Betléma, přes Vídeň a Brno i do Modřic, a to již po šesté. Doufáme 
tak, že jsme zpříjemnili tento předvánoční čas nejen našim členům, jejich rodičům, 
ale také dalším obyvatelům Modřic.
Naše skautská činnost nestojí ale jen na ochotě a času našich vedoucích, nemohli 
bychom ji dělat bez našich přátel, ochotné pomoci ze strany rodičů a také podpory 
města Modřice. Všem vám děkujeme a přejeme veselé Vánoce a správné vykročení 
do nového roku.

Jana Godarová, www.modrice.skauting.cz, foto: archiv oddílu, Betlémské světlo 2016

Srovnání roku 2012 a 2016

Zpravodaj 1/2017



Dobrodružství se skauty 19.2.
Modřičtí skauti zvou každého správného kluka na den plný her, zábavy a dobro-
družství. Máš rád akci? Chceš zažít něco zajímavého a nového? Zvládneš zálesácké 
vaření na ohni? Hledáš bezva partu kamarádů na celý život? Tak tato akce je určena 
právě pro tebe!

A na co přesně se můžeš v neděli těšit? Hry v přírodě, vaření v kotlíku, opékání 
špekáčků, soutěže,  hledání pokladu a spoustu nových kamarádů.

Přijď se mezi nás podívat v neděli 19.2. Sejdeme se před modřickou radnicí v 9:00, 
hned poté se přemístíme Pod Kaštany, kde bude probíhat část programu. Zpátky k 
radnici se vracíme v 15:00.

Vem si s sebou pláštěnku, protože i za mírného deště zvládneme zahrát spoustu 
her. V případě nepříznivého počasí bude program pod střechou. Oblékni se spíše 
sportovně do takových věcí, u kterých nebude mrzet, když se náhodou roztrhnou 
nebo ušpiní. Určitě se ti budou hodit rukavice.

Další informace zjistíš na našem webu: www.skautimodrice.cz nebo e-mailem na 
adrese: taffy@nibowaka.eu popřípadě na telefonu: 724 266 833. Rezervuj si místo na 
akci přes naše stránky. Může se stát, že se kapacita naplní a přijdeš-li až na sraz, už 
nebude místo.

Nejlepší na tom všem je, že je akce úplně zadarmo!

Na setkání se těší skauti Modřice, www.skautimodrice.cz
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DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK

Vystoupení folklórního kroužku na setkání seniorů z Kovolitu

Foto: MIrek Hájek. Další foto a video: www.folklorni-krouzek-modrice.cz

dětský folklorní krojový 
ples v Modřicích

HRAJÍ?

KDE?

KDY?
neděle 12. února 2017 

(15 – 17 hodin)

sólisté BROLN

velký zasedací sál 
na radnici

Srdečně Vás zve Dětský folklorní kroužek města Modřice Vstupné: dobrovolné

3
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KULTURA

84. Komorní koncert - sólisté BROLN a pěvecký sbor 14. 12. 2016

Foto: M.Hájek

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků  
85. komorní koncert na radnici 

modricke-koncerty.webnode.cz

Od Mozarta 
k 

muzikálům

  Koncert  tentokrát  připravil  a  doprovodí  muzikolog,
pedagog, publicista a předseda Mezinárodní společnosti
Vítězslava Nováka profesor  Miloš Schnierer   (*1934),
stále aktivně působící  na brněnské JAMU.  Vystoupí  na
něm zpěváci Helena Hozová (soprán) a Tadeáš Hoza
(baryton),  kteří  přes  svoje  mládí  už  mají  za  sebou
významná  sólová  vystoupení  v  Brně,  v  Praze  i  jinde
(odkazy na našich webových stránkách). 

  V programu zazní  populární  skladby W. A.  Mozarta,
F. Lehára, O. Nedbala, P. Anky a F. Loewe. Přijďte si je
poslechnout  s  komentářem renomovaného  hudebního
odborníka.

středa 25. ledna 2017 
v 19 hodin

zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné
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FARNOST

Vánoční cesta za betlémy
Den po svátku sv. Štěpána se sedmnáct modřických farníků vydalo na již tradiční pu-
tování za betlémy. Z brněnského hlavního nádraží, až na Josefskou ulici, vystoupali 
spletí eskalátorů. A odtud již pohodlnou procházkou ke kostelu sv. Janů. Jeden z nej-
starších brněnských chrámů je přivítal vrcholící zkouškou pěveckého sboru, který 
se připravoval na podvečerní poutní mši svatou. U betlému vytvořeného řezbářem 
Vaňkem, který do něj začlenil i své dva malé syny a P. Norberta F. Škrdlíka, se potkali 
s P. Sebastianem Grucou. 

Odtud zamířili k Nové radnici. V její nejstarší části – Křížově chodbě, navštívili expo-
zici s mistrovským dílem výtvarníka Jiřího Netíka. Prohlédli si jeho meditativní řezby 
a bronzy. Centrem výstavy však byly betlémy. Některé z nich mají za sebou dlouhé 
cesty, na kterých se staly ozdobou slavných kostelů v Itálii a ve Francii. 

Od radnice pak poutníci sešli dolů, do domu U šlechtičen, na výstavu věnovanou 
Blatnici pod Svatým Antonínkem. Obdivovali nádheru a pestrost patrnou z vystave-

ných slováckých krojů a ze zvětšené reprodukce slavného obrazu Joži Úprky, také 
předměty všedního i svátečního dne a fotografie ze života svérázné moravské obce. 

O patro výš vystoupali na výstavu Homage Caroli Quarti věnovanou 700. výročí naro-
zení Karla IV. Zdařilou expozici tvořily obrazy Eriky Voith a skulptury Igora Kitzber-
gera. Jejich prostřednictvím se mohli vnořit do období života Otce vlasti.

Občerstvení teplým nápojem, který „bohužel“ nepostrádal alkohol, si někteří z pout-
níků dopřáli na náměstí Svobody. Po osvěžení je čekalo zastavení v opraveném in-
teriéru kostela sv. Jakuba. U jesliček zazpívali píseň „Hvězda svítí nad Betlémem“. 

Poslední zastávkou bylo Moravské náměstí. Prohlédli si jeho moderní sochařskou 
výzdobu a připomněli téměř zapomenutou sochu Josefa II. a Německý dům, který 
na něm v minulosti stál. 

Na závěr ještě následovala zastávka ve zcela zaplněném minoritském kostele sv. 
Janů, kde již byla zahájena poutní mše svatá, sloužená k oslavě sv. Jana Evangelisty. 
Celebroval ji Mons. Pavel Konzbul, nový brněnský světící biskup.

Text a foto Josef Chybík

Poděkování duchovního správce modřické farnosti, které bylo 
čteno na půlnoční mši svaté o Štědrém dnu

Bratři a sestry v Kristu 
Farní obec je neoddělitelně spjatá s domem Božím – kostelem. K tomu, aby jej mohla 
užívat je nezbytná všestranná, pravidelná a svědomitá péče. Milovaní, dovolte, abych 
na závěr půlnoční mše svaté poděkoval všem, kteří se o místo nám z nejdražších 
dlouhodobě a nezištně starají.
Uznání patří především těm, kteří s radostí, láskou, něhou a křesťanskou oddaností 
připravují chrám k bohoslužbám. Jsou to především ženy, které jej uklízejí a zdobí. 
Vážím si rolí zpěváků farního sboru a hudebníků, kteří svými vystoupeními přispívají 
k vytvoření slavnostní atmosféry. Nesmím zapomenout ani na děti, které pořádají 
dětské mše svaté a farní jarmark.
Je mi nesmírnou ctí a radostí, že mohu poděkovat všem, kteří se letos podíleli na 
opravách našeho děkanského kostela sv. Gotharda a filiální kaple sv. Markéty v Pří-
zřenicích.
Upřímný dík patří především manželům Janským a modřickým mužákům, kteří pří-
zřenický svatostánek pozvedli do bývalé krásy.



www.mesto-modrice.cz 179178Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 1/2017

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení 
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození  trvalý pobyt v Modřicích. 
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na 
matrice Městského úřadu.

Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu, 
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta 
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice 
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.    

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy, 
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.

Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

1Společenská kronikas
Rozloučili jsme seVítáme do života 

Hudečková Marie
Pastva Emil
Partyka Václav 

Večerka Samuel
Vybíhal Damián
Procházka Vítek

V zájmu předcházení unáhlených spekulací mi dovolte malé 
vysvětlení:

Farností je v římskokatolické církvi označován územní celek duchovně spravovaný 
farním úřadem v čele s duchovním správcem, farářem. Tedy obdobně, jako v občan-
ském společenství je náš stát dělen na kraje, města a obce, spravované příslušnými 
úřady. Území farnosti se však s územním členěním státu nekryje. V praxi to např. v 
případě Modřické farnosti znamená, že se rozkládá na území dvou měst, a to Modřic 
a Brna – konkrétně městské části Přízřenice. Proto se farář ve svém poděkování obra-
cí na farníky celé farnosti, tedy z obou územních celků, Přízřenic i Modřic.
V obou částech naší farnosti byla v uplynulém roce provedena řada nezbytných 
oprav církevních staveb. O nezbytnosti a postupu oprav modřických církevních pa-
mátek byli občané našeho města průběžně informováni ve Zpravodaji během minu-
lých let. Dnešní poděkování duchovního správce farnosti za to patří nejen občanům 
města Modřice – tedy farníkům, ale i pochopení a vstřícnosti představitelů města,  
které několik let po sobě vydává nemalé finanční prostředky na jejich stavební zá-
chranu a opravu. Tyto finanční prostředky jsou ale poskytovány a využívány pouze 
a výhradně na památky ležící v katastru města Modřice, což lze dokladovat. Opravy 
přízřenického kostela byly financovány z jiných zdrojů. A jak již bylo v minulosti ve 
Zpravodaji uvedeno, ani haléř z dotace města není používán na provoz farnosti a to 
ani její modřické části.

j.m.

Velmi si vážím a oceňuji přístup a podporu, která přichází od představitelů našeho 
města. S jejich pochopením se dlouhodobě daří pečovat o modřický stánek Boží. 
Především děkuji zastupitelům, kterým není osud našeho chrámu lhostejný. Děkuji 
radním, kteří nacházejí dostatek odvahy a sil, aby toto úsilí podpořili. Největší dík 
však patří panu starostovi inženýru Josefu Šiškovi a místostarostce paní inženýrce 
Haně Chybíkové. V nich spatřuji hlavní oporu a sílu, díky které můžeme k oslavě 
našeho Pána společné dílo rozvíjet a zajistit jej i pro generace našich následovníků.
Všem poctivým a oddaným farníkům, kteří přikládají ruku ke společnému dílu, patří 
mé upřímné kněžské, Pán Bůh zaplať.

Otec Sebastian Gruca OFMConv.
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  Zahrádkářský	spolek	Modřice,	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vás	srdečně	zve	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 na	 	
  
 

22.	ZAHRÁDKÁŘSKÝ	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 p	l	e	s	
 
    pořádaný	v	pátek	24.	února	2017	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 v	 	sále	hotelu	Gregor	v	Modřicích	
	 	 	 	 	 ZAČÁTEK	V	19,30	HODIN	 	
	
 vstupenka	s	místenkou	do	sálu	 	 	 	 120,‐‐Kč	
	 vstupenka	do	PŘÍSÁLÍ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100,‐‐	Kč	
	 hraje	NOTA	BENE	 	
 
 
Květinová	výzdoba	Zahradnické	centrum	Brabec,	
polonéza,	Tombola	 	
	
	
	 	 	 	 	
Prodej	vstupenek:	
	
PŘED	ČLENSKOU	SCHŮZÍ	DNE	2.2.2017	 	 	 	
od 16,00 hodin v klubovně MÚ; doprodej 
vstupenek u pí Ventrubové na MÚ.                                   

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Nesoustřeďte se na překážky,
ale především na svůj cíl.“

Máme za sebou rok 2016, se kterým 
jsme se rozloučili krásným ohňostrojem 
a společným přípitkem a do Nového 
roku jsme vykročili s úsměvem a pra-
vou nohou do roku 2017 a ještě nevíme, 
co nás čeká, i když máme letos magic-
kou sedmičku na konci letopočtu.

Minulý rok byl v mnohém úspěšný – 
pokud jde o naši republiku. Trochu se 
zlepšila ekonomická situace, takže si 
vláda mohla vyplatit krásné odměny, 
ale ne všichni se však tak mohli rado-
vat.

Máme však i jiné úspěchy, například ve 
sportu. Naši sportovci dobře reprezento-
vali naši republiku, a to i naši v Mod-
řicích. Nejen naši nohejbalisté dosáhli 
úspěchů – o těch jsme informováni a 
jsme na ně patřičně hrdí.
Já však vás chci informovat ještě o 
jednom modřickém občanovi a také 
členovi zahrádkářského spolku, který 
dosáhl té nejvyšší mety. Je to pan 
Khaled Ghazal, kterému patří prodejna 
Zeleniny a ovoce na náměstí Svobody v 
Modřicích. Je závodníkem v benčpresu 
a v roce 2016 dosáhl několika význam-
ných úspěchů v národních i mezinárod-
ních soutěžích.

Začátek sezony zahájil vítězstvím na 
Mistrovství ČR v Jihlavě, kde překonal 
dosavadní rekord a zvítězil rekordem 
277,5 kg. Na Mistrovství světa v ben-
čpresu konaném v dánském městě 
Rodby ve velké mezinárodní konkuren-
ci vybojoval druhé místo – stříbrnou 
medaili výkonem 280 kg a na Mistrov-
ství Evropy v lucemburském Hammu 
vybojoval zlatou medaili za výkon 
288 kg. Neuvěřitelný výkon - hned při 
prvním pokusu a ve velké mezinárodní 
konkurenci.
Posledním pokusem překonal nejen 
svůj národní rekord pro Masters I, ale i 
pro muže a vytvořil tak nový evropský 
rekord.
Svoje republikové prvenství potvrdil i 
v  raw  soutěži, který zorganizoval svaz 
v Liberci.
Je zajímavé, že ho finančně podporuje 
město Pohořelice. Trénuje totiž v Soko-
le Pohořelice a přesto, že je občanem 
Modřic, kde o jeho úspěších nikdo 
neví, pohořeličtí mu velmi fandí.

Blahopřejeme k tak vynikajícím úspě-
chům. Je dobře, že máme v Modřicích 
úspěšné občany a je potřeba je znát. 
Jsou to osobnosti, které něco dokázaly, 
ale svými úspěchy, na rozdíl od jiných, 
se nechlubí. Tak to pro informaci.

TOJA
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SPORT

Na 37. Mistrovství České republi-
ky letos konaném ve Žďáru nad 
Sázavou přijeli hráči Dragons 
Modřice v dosti omlazené sesta-
vě. Velký úspěch zaznamenal To-
máš Otáhal v kategorii mladších 
žáků, kde vybojoval třetí místo. 
V náročné konkurenci skončil 
Josef Vitula šestý a Jakub Řehoř 
sedmý.
V hlavní mužské kategorii zví-
tězil Jiří Nakládal a po patnácti 
letech se opět náš tým raduje z 
titulu Mistra republiky!!! Jirka ve 
finále porazil Jakuba Davida z 
Boskovic a třetí skončil brněnský 
Martin Kučera. Na desátém místě se umístil Miroslav Škorpík. Titul z družstev putuje 
do Českých Budějovic a my letos skončili pátí. Sezóna družstev ve vyrovnané sesta-
vě týmů nevyšla moc dobře a příští rok opět věříme v boj o medaile.

Text: Miroslav Škorpík, Výsledky + foto: Martin Kučera, Unie HSH - http://www.uhshbrno.cz/

MUŽI:
1. NAKLÁDAL Jiří – BHC Dragons Modřice
2. DAVID Jakub – BHK Orel Boskovice
3. KUČERA Martin – SHL SDS EXMOST Brno
ŽENY:
1. ZAJÍČKOVÁ Petra – BHK Orel Boskovice
2. GRABINSKÁ Michaela – Šprtmejkři Ostrava
3. GRABINSKÁ Veronika – Šprtmejkři Ostrava
JUNIOŘI:
1. DOHNAL Jiří – BHC TJ Sokol Bohumín
2. STUDENIČ Josef – BHC Dobrá
3. KAŇA Simon – Gunners Břeclav
STARŠÍ ŽÁCI:
1. PROCHÁZKA Jakub – Fluke Kohoutovice
2. KRMÍČEK Matěj – Gunners Břeclav
3. TIRPÁK Patrik – Fluke Kohoutovice
MLADŠÍ ŽÁCI:
1. KALINA Tomáš – BHL Žďár nad Sázavou
2. MATUŠČÍN Jan – BHC 4.ZŠ Most
3. OTÁHAL Tomáš – ZŠ Benešova Modřice

Stolní hokej - Dragons Modřice:  Máme mistra republiky!!!
Nohejbal

Na letošním ročníku tradičního Vánočního turnaje trojic neregistrovaných hráčů (s 
výjimkou hráčů dorosteneckého věku a max. krajské úrovně) se nakonec prezento-
valo 11 mužstev. Družstvo ze Zlína se den před turnajem omluvilo pro nemoc.

Sestavy byly tyto:
Modřice: Lukáš Němec, Richard Laťák, Petr Jahoda

OLD BOYS Modřice: Iláš Patrik, Němec Jiří, Karandyszewsky Martin

Levitující ředkvičky: Jandera Leoš, Bodó Milan, Crhák Milan

Je mi to šumák: Havlík Josef, Vít Martin, Buček Tomáš

My tři: Svoboda Tomáš, Šmarda Václav, Šebela Michal

Smrček: Bednář Miroslav, Janeba Michal, Brenner Tomáš

Studénky I.: Wondrák Kamil, Pětivlas Zbyněk, Špendlíček Milan

Studénky II.: Souček, Kumbár, Šimek

Řízci: Florián Adam, Zechmaister Libor, Lebeda

Mám vokno: Beran Jara, Štěpánek Petr, Klainer Martin

Brazilci: Starý Jan, Mareček Ondřej, Kvarda Lukáš

Pořadatel do čela 3 skupin nasadil mužstva Modřice, OLD BOYS Modřice a Levitující 
ředkvičky. K nim se přilosovali zbylí účastníci
Do play off postoupilo přímo či z kvalifikace 8 týmů. Turnaj již ve skupinách či kvali-
fikaci skončil pro týmy Je mi to šumák a Studénky II.
Přes čtvrtfinále pak postoupily čtyři týmy, které si to rozdaly o medaile.

Semifinále:
OLD BOYS Modřice x Řízci  2 : 1 (10:6, 6:10:10:9)
My tři x Studénky I.  2 : 1 (10:9, 8:10, 8:10)

Zápas o 3. místo:
My tři x Řízci 2 : 0 (10:5, 10:9)

Finále:
OLDY BOYS Modřice x Studénky I. 2 : 0 (10:6, 10:6)
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Celým turnajem prakticky jako nůž máslem proplouval favorizovaný tým OLD BOYS 
Modřice, který však v semifinále proti fantasticky bojujícím Řízkům přežil klinickou 
smrt v podobě odvrácených 2 mečbolů v infarktovém závěru třetí sady.
Ve finále již proti drtivým útokům bývalého extraligového šampiona Patrika Iláše 
podpořeného bezchybným polem nedokázalo mužstvo Studénky najít v naší pro-
storově omezené tělocvičně účinnou obranu a favorité si tak již celkem v pohodě 
dokráčeli pro celkový triumf.
V souboji „zklamaných“ o bronz přece jenom více sil a asi i motivace nalezlo druž-
stvo My tři na smeči vedené celý turnaj se lepšícím šampionem letošního ročního 
dorostenecké ligy Tomášem Svobodou.

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným hráčům nejenom za jejich výkony, ale 
zejména vedení všech zápasů ve fair play duchu. 

Speciální díky pak patří městu Modřice za poskytnutí tělocvičny a také finanční do-
tace. Velmi si vážíme jejich dlouholeté podpory rekreačního sportu v našem městě.

Petr Jahoda, předseda 
Městský nohejbalový klub Modřice
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foto: Jitka Ilášová
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Rallye show Modřice 3. 12. 2016

Foto: M.Hájek



VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

PRO DĚTI
Černá: Klárka a 11 babiček
Goldflám: 3x Agátka Kulhánková, 
Pohádky
Lomová: Anča a Pepík
Mikulka: Aby se děti divily

PRO ŽENY
Deveraux: Dívka ze Summer Hillu
Di Fulvio: Dítě, které v noci našlo 
slunce
Fieldingová: Zmizení Samanthy Shi-
pleyové
Griffith: Čarodějnice
Howell: Hrdina z Vysočiny
Marinovová: Zatloukači
Mlynářová: Dáma s prošlou zárukou
Moyesová: Život po tobě

Niedl: Růže a lev
Poncarová: Citová převaděčka
Robertsová: Ostrovy splněných snů, 
Pravidla lásky, Vášeň a strach
Steel: Vzácné dary
Štroblová: Hra o holčičku
Taylor: Doktore, hlavu vzhůru!
Wurmová: Nesmíš mě milovat

PRO SILNÉ NERVY
Connelly: Hořící pokoj, Přeběhlík
Dán: Něžná fata morgána
Horáková: Vejce podle Stroganova
Horská: Rukavičky smrti
Hrdlička: Úkol pro šaška
Murakami: Útok na pekárnu
Šindelář: Vražedné příběhy z Čech a 
Moravy

Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2017 a všechny zveme na návštěvu
knihovny, protože je z čeho vybírat.

Plán besed v 1. pololetí:
19. 1. Botswana, Namibie a Zimbabwe – Miroslav Frič – filmové ukázky z cesty po Africe

23. 2. Španělsko a Portugalsko – Jiří Mára - evropské putování rodinného týmu 
23. 3. Brněnské podzemí – ing. Aleš Svoboda – Kapucínské náměstí a Petrov

Virtuální univerzita 3. věku
Jarní semestr začne v úterý 7. února ve 14.00 hod. Rozhodli jsme se pro téma České 
dějiny a jejich souvislosti. Cena kurzu 300,-- Kč. Bližší informace na webu knihovny. 
Noví zájemci o výuku se mohou přihlásit v knihovně do 6. února 2017.
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Městská knihovna v Modřicích 
vás zve na cestovatelskou besedu 

Jiřího Máry 

ŠPANĚLSKO  a  
PORTUGALSKO 
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 

v 17 hodin v klubovně nad knihovnou 
 

 

Městská knihovna v Modřicích 
vás zve na   

promítání soukromého cestopisného filmu 
Miroslava Friče  

Putování Botswanou, 
Namibií a taky kouskem 

Zimbabwe  
 

Promítání se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2017 
v 17 hodin v klubovně nad knihovnou 
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PBDS

Zimní čas v PBDS

Přiblížil se další konec roku a hlavně pro děti to nejkrásnější období plné očekávání. 
Senioři v našem domě také nezaháleli a adventní čas jsme prožili aktivně a moc 
hezky. Nejdřív jsme si vyzdobili adventní věnce, vyráběli pozdravy pro naše blízké, 
nebo krásně malovali oblázky. 

Pak přišel 5. prosinec a nás navštívily děti z MŠ Motýlci a Berušky, které nám připra-
vily hezký program s vánočními písničkami a básničkami. Ale pořádné překvapení 
přišlo po vystoupení, kdy do dveří vešel Mikuláš, anděl a čert. Děti i dospělí dostali 
dárečky, ale nejdřív museli Mikulášovi říct básničku, nebo modlitbičku. Toho, kdo se 
nemohl  dostavit na společné posezení, navštívil Mikuláš v bytě. 

Další krásnou aktivitou byla keramika, kterou nás učila paní vychovatelka v družině 
ZŠ, paní Katka Veselá. Vyrobili jsme si betlémy a andílky a vlastnoruční práce nám 
vyzdobila naše byty. Některé naše babičky se zúčastnili čtení pro děti v družině ZŠ. 
Na společné posezení s dětmi a vychovatelkami v družině jsme napekli koláčky, kte-
ré děti dostaly za odměnu za darované ručně udělané dárečky. Vychovatelkám a 
učitelkám v ZŠ  i MŠ patří velký dík za aktivní přípravu dětí do života a formování 
vztahů nejmladší generaci k seniorům.   

Také jsme nezapomněli na naši tělesnou schránku. Vedle pravidelného společného 
cvičení jsme začali cvičit jógu v rámci našich možností. Jóga probíhá v sedě i ve stoje, 
procvičujeme si zatuhlé svaly a klouby a učíme se správně dýchat.

Veselou tečkou na konec roku byl vánoční večírek, kde šikovné babičky dobrovolně 
připravili výborné občerstvení a napekli koláčky. Samozřejmě nechyběla ani tombo-
la, kdy jsme se moc pobavili. 

Na závěr mi dovolte, abychom poděkovali vedení PBDS, recepčním a "našim děv-
čatům" i našemu údržbáři, kteří nedělají jenom svou práci, ale mohu říct, že se stali 
našimi přáteli. 
Přejeme všem v novém roce 2O17 hodně zdraví, pohody, radosti, dobré mysli a mi-
lých lidí v okolí. 

Za sebe i nájemníky v PBDS Modřice
Helena Halušková

foto: Jitka Kozumplíková

Zpravodaj 1/2017
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Klienti Anavity prožili Vánoce plné tradic. Se stromečkem, kole-
dami, Štědrovečerním menu i dárky

Vánoce v Anavitě? To je pohodová, domácká atmosféra se všemi těmi krásnými český-
mi tradicemi a zvyky, které k nejkrásnějším svátkům v roce patří, a na které se všichni 
začínáme těšit už od okamžiku, kdy odstrojíme loňský vánoční stromeček, do krabice 
pečlivě uložíme betlém a z oken zmizí nalepené papírové vločky. Tradice - od pečení 
vánočního cukroví, vánoční výzdobu, zpívání koled, zapalování adventních věnců až 
po samotný Štědrý den s pohádkami, bramborovým salátem a smaženým kuřecím říz-
kem a zvonečkem, ohlašujícím příchod Ježíška, si užili i senioři v Anavitě. Pouštěním 
lodiček ze skořápek ořechů se svíčkami či krájením jablíčka se přenesli do krásných 
vzpomínek. Jakou kouzelnou atmosféru jim tedy o Vánocích vytvořili tamní aktivizační 
pracovníci a personál? 

"Štědrý den v Modřicích začal asi jako v každé domácnosti pořádným vánočním 
shonem. Nachystat na tácy cukroví, prostřít Štědrovečerní tabuli, připravit přípitek 
a také dárečky - to vše k Vánocům patří. Stejně ovšem jako poklidné sledování krás-
ných českých filmových pohádek. Pro klienty jsme měli jako obvykle připravený 
Štědrovečerní pokrm, který tvořil tradiční bramborový salát a smažený kuřecí řízek. 
Menu jsme měli ještě vylepšené o tradiční polévku kyselici. Někteří ze seniorů rádi 
využili také možnost posedět přímo u slavnostního oběda se svými rodinami," přiblí-
žila aktivizační Monika Kučerová, která se v Anavitě stará o program klientů.

Vše v Domově nádherně vonělo Vánocemi. Štědrovečerní stoly totiž ozdobilo nejen 
domácí cukroví, ale i větvičky čerstvě nařezaného smrčku, které přinesla její kolegy-
ně Hedvika Butorová. Ty pak provoněly jídelnu spolu se stromečkem.  

"Po Štědrovečerním obědě, který jsme měli ve 13. hodin, byl dostatek času na zpívání 
koled, sledování pohádek, ale i na rodinné návštěvy. "No a pak už zazvonil zvoneček 
a přišel Ježíšek, který pod stromečkem nechal našim klientům voňavé dárkové kaze-
ty. Byli nadšeni a vzpomínali, jak kdysi trávili Štědrý den společně se svými dětmi. 
Naše klientka paní Veselá byla z celého dne tak dojatá, že svůj dárek nemohla ani 
převzít," vzpomíná aktivizační Monika.

Snahu o vytvoření co nejpřívětivější vánoční atmosféry ocenil i ředitel Anavity Jiří 
Dušek, který takto krásně po Štědrém dni zareagoval na své sociální síti:

"Vážené kolegyně a kolegové, 
dovolte nám velmi vám poděkovat za to, že i v tento sváteční den jste byli s našimi 
klienty. Velmi si toho vážíme. Hlavně díky vám byl ve všech Domovech Anavity 24. 
prosinec skutečně veselý, šťastný a plný krásných emocí. Moc vám děkujeme, jste 
úžasní. 

S velkou úctou Jiří a Kateřina Duškovi". 

Vážení, přejeme vše dobré do nového roku, hodně radosti a krásných dnů.

Text: Bc. Hana Raiskubová, foto: archiv Anavity
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci Měst-
ské policie Modřice

Dne 4. 12. řešili strážníci oznámení o slovním a fyzickém napadení mezi obyvateli 
domu ul. Poděbradova 577. Po provedených úkonech byla událost ozná-
mena správnímu orgánu k dalšímu projednání. 

Dne 5. 12. řešili strážníci oznámení od obyvatel domů na ul. Stará cihelna o opakova-
ném pohybu volně pobíhajícího psa v této ulici. Věc byla následně řešena 
s majitelem psa, který byl poučen o následcích tohoto protiprávního jed-
nání.  

Dne 8. 12. usměrňovali strážníci silniční provoz při dopravní nehodě na silnici R52. 
Nehodu šetří PČR. 

Dne 9. 12. řešili strážníci oznámení o slovním napadení mezi obyvateli domu ul. Po-
děbradova 577. Hlídka na místě sjednala pořádek a provedla nezbytné úko-
ny. Událost bude předána správnímu orgánu k dalšímu projednání.   

Dne 14. 12. řešili strážníci oznámení o podomních prodejcích nabízejících změnu do-
davatele elektřiny. Jelikož jsou oba podomní prodejci podezřelý ze spáchá-
ní přestupku proti § 46 Zákona o přestupcích, byla celá událost oznámena 
správnímu orgánu k dalšímu projednání. 

Téhož dne se na služebnu MP Modřice dostavil starší pán, který hlídce oznámil, že 
jej před hodinou v 11:40 hod. před hotelem Gregor kontaktoval jeden muž 
tmavší pleti (cca 40 let) s asi 8. letým chlapcem. Dvojice se panu oznamo-
vateli snažila prodat holící strojek nebo hodinky. Pan oznamovatel o zboží 
neměl zájem, a tak od něj výše uvedený muž požadoval alespoň nějaké 
peníze na benzín. Pan oznamovatel šel k bankomatu, kde chtěl vybrat ho-
tovost 150,- Kč. V tom okamžiku k němu přistoupil dospělý muž z uvedené 
dvojice a něco zadal na klávesnici (zřejmě navýšil požadovanou částku 

o nulu nebo nuly). Pan oznamovatel poté zadal na klávesnici bankomatu 
PIN. Na to dal dospělý muž z dvojice na klávesnici černou igelitku a zřejmě 
sebral hotovost. Uvedená dvojice poté okamžitě nasedla do červené Feli-
cie nebo Fabie, která měla SK registrační značku. 

Na základě zjištěných skutečností chce touto cestou MP Modřice informovat 
občany, aby se vyvarovali obdobného jednání.

Dne 15. 12. řešili strážníci oznámení o podomních prodejcích. Ti opustili katastr měs-
ta ještě před příjezdem hlídky MP na místo.  

Dne 16. 12. řešili strážníci opět oznámení o podomních prodejcích na ul. Brněnská. Ti 
opět z místa odjeli osobním vozidlem značky Škoda, stříbrné barvy před 
příjezdem hlídky MP. 

Dne 17. 12. přijali strážníci oznámení o odstaveném vozidle na ul. Tyršova. Po prove-
deném šetření bylo na místě zjištěno, že se jedná o odcizené vozidlo. O této 
skutečnosti byla vyrozuměna PČR, která si celou věc převzala.  

Dne 19. 12. asistovali strážníci revizorovi DPMB při zjištění totožnosti černého pasa-
žéra. 

Dne 21. 12. zakročovali strážníci proti podnapilému muži, který na ul. Benešova střílel 
z plynové pistole okolo sebe. Hlídka MP muži zbraň odebrala a provedla s 
ním na místě neodkladné úkony.  Celá událost byla dále oznámena správ-
nímu orgánu k dalšímu projednání.

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma
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Zahradnické centrum Brabec v Modřicích 
hledá nové 

spolupracovníky na pozici 

POKLADNÍ 
+ 

ASISTENT PROVOZU 
‐ práce s informačním systémem 

‐ administrativní práce 
‐ správa firemního FACEBOOKU, WEBU 

+ 

TECHNICKÝ PRACOVNÍK 
‐ příjem zboží 
‐ práce s VZV 

‐ údržba areálu ZC 

Životopis a aktuální fotografii zasílejte na e‐mail: brabec@brabeczc.cz 

Práce v příjemném prostředí, v soudržném mladším kolektivu 
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Firma BONDY s.r.o. Modřice  přijme pracovníka na 

klasické a CNC obrábění.                               
Praxe vítána,ale není podmínkou-zaškolíme. 

Zajímavá a odpovědná práce ve dvousměnném 
provozu, dobré platové podmínky.                       

Zájemci se mohou hlásit přímo v areálu firmy na           
Komenského 591 ,tel.547 216 062 nebo na e-mail 

bondy@bondy.cz  



MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 
zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.

 

 
 
 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 
mob.: 733 331 065 
mob.: 603 254 455 
 
info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 
 

 Elektromontáže, revize, správa budov 
 Inteligentní rozvody 
 STA – rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 

Sháním RD v Brně nebo v dojezd-
nosti do 25 km. Opravy nevadí. 

Tel.: 607 496 359

Nutně hledám byt ke koupi - 
Brno, Modřice, Rajhrad, 

Šlapanice apod.
Tel.: 604 522 895

nám. Svobody 5 

Modřice 

Naše dorty na Váš stul

Objednávky 

na provozovně

nebo na tel: 

720 553 960
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Pokrývačská firma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45 fitness program pro maminky kontakt: www.fitmami.cz

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10 fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

19.00 fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017

datum čas akce

25. 1. 19.00 85. komorní koncert na radnici

12. 2. 15.00 Dětský folklorní krojový ples

19. 2. 9.00 Dobrodružství se skauty

23. 2. 17.00 Cestovatelská beseda Jiřího Máry (klubovna nad knihovnou)

24. 2. 19.30 22. Zahrádkářský ples

Události
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