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Zpráva starosty o činnosti úřadu

v období od 7. 12. 2015 do 7. 3. 2016

Sledované období bylo obdobím konce jednoho roku 2015 a počátkem roku nového 
2016. Jelikož jde o zimní měsíce, tak v oblasti stavebních aktivit nebyly realizovány 
žádné významné projekty. Toto ale neměnilo nic na tom, že probíhala aktivní přípra-
va projektů zařazených do schváleného rozpočtu města na rok 2016. V plném proudu 
je tak příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení na rekonstruk-
ci silnice včetně parkoviště a výstavby chodníku pro zkvalitnění a zajištění bezpečné-
ho přístupu k mateřské škole, probíhají jednání v rámci inženýrské činnosti projektu 
rekonstrukce chodníku ulice Masarykova – sever a ulice Husova – II etapa. Projekční 
kanceláři ŠEDA CZ s. r. o. byly předány podklady k vypracování projektové doku-
mentace rekonstrukce objektu Hybešova 596 pro potřeby zřízené JSDH Modřice a 
úklidové čety. Dále se připravují projekty pro realizaci a regeneraci veřejné zeleně 
zejména v bytových blocích ulic Komenského, Sadova a Poděbradova. Některé pro-
jekty nám však brzdí vypořádání majetkových vztahů k pozemkům. V těchto otáz-
kách probíhá intenzivní písemná komunikace i osobní jednání s úřadem pro ZSVM 
a se SPÚ (např. parkovací stání ul. Pilcova, prodeje pozemků bytových vnitrobloků). 

U nejsledovanějšího projektu města, výstavby víceúčelové sportovní haly Modřice, 
proběhlo jednací řízení bez uveřejnění na výběr dodavatele kompletní projektové 
dokumentace a autorský dozor stavby, kdy 24. 2. 2016 byla defi nitivně podepsána 
smlouva s vybraným zpracovatelem. Získání stavebního povolení očekáváme někdy 
ke konci letošního či počátku příštího roku.

V rámci spolupráce v brněnské sídelní aglomeraci a v procesu projednávání a zpra-
covávání ZÚR JmK dochází stále ke střetům mezi obcemi okolí Brna a úřadem JmK, 
neboť stále není v ZÚR zahrnut defi nitivní návrh silniční sítě nadmístního významu v 
oblasti Brna, jižně a severně od Brna. Dnes s obcemi v této problematice již také úzce 
spolupracuje i samotné Brno. Požadujeme zanesení konkrétních návrhů tras do ZÚR, 
jejich projednání a ne stanovení územních rezerv pro tyto komunikace. 

Posledním dlouhodobějším projektem je řešení Protipovodňových opatření a zruše-
ní aktivní záplavové zóny v k. ú. Modřice. Je vyhlášeno výběrové řízení na zpraco-
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vatele studie a projektu pro územní řízení a probíhají jednání s Povodím Moravy a. 
s. o převedení PD a následném budování těchto opatření na našem území Povodím 
Moravy a. s.

Jak bývá zvykem, sledované období je hlavně dobou adventu, vánočních svátků, 
silvestra a společenských plesů. Již tradičně jsme se rozloučili s koncem roku na 
náměstí, město uspořádalo Městský ples 5. 2. 2016 a podpořilo další kulturní akce 
pořádané městskými spolky (ples myslivci, zahrádkáři, vánoční koncert apod.).

Velkého ocenění se městu a zejména sportovcům našich městských klubů dostalo 
při vyhlašování sportovní ankety okresu Brno – venkov. Mezi kolektivy zvítězilo s 
velkým přehledem mužstvo nohejbalistů TJ Sokola SDS Exmost Modřice, aby násled-
ně na prvních dvou místech v individuálním ocenění stanuli hráči Modřic Topinka 
a Kop. V kategorii osobnost roku byl pak vyhlášen trenér nohejbalistů p. Gulda a 
vše podtrhl oceněním nejvýznamnější sportovní akce okresu Brno - venkov Turnaj o 
pohár starosty města Modřice v kopané mladších žáků 2015.

Co se týká personálních změn, tak přímo na úřadě nedošlo k žádným změnám, po-
dobně tomu je i u pracovní čety. Do Městské knihovny byla přijata pracovní síla na 
poloviční pracovní úvazek, která by měla po zapracování nahradit stávající vedoucí 
knihovny, která dnes naplňuje věk k odchodu do penze.

Po provedení nápravných opatření k nedostatkům vytýkaných Oblastním inspekto-
rátem práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj byl po dohodě ukončen pracovní po-
měr se strážníkem Fajksem a proběhlo doplnění městské policie o 3 nové strážníky. 
Jeden strážník nastoupil ihned na počátku roku 2016, neboť vlastnil všechna potřeb-
ná školení, licence a vzdělávací kurzy, druhá policistka je dnes v policejním kurzu a 
poslední nastoupí od PČR po uplynutí výpovědní lhůty v měsíci dubnu, kdy ihned 
nastoupí na potřebný vzdělávací kurz. Po plánovaném odchodu do penze strážníka 
Taly (v letních měsících) se tak ustálí stav členů MP na 9 osobách. Od tohoto oka-
mžiku bude upravena funkce určeného strážníka, tak aby plně splňovala nároky na 
vedení osmičlenného kolektivu.

Ing. Josef Šiška - starosta města Modřice
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ZÁPIS ZMM č. 7/2016

ze 7. řádného veřejného zasedání Za-
stupitelstva města Modřice (dále jen 
„ZMM“), konaného dne 7. března 2016 
v 17 hodin v zasedací síni modřické 
radnice
Přítomno: 

12 zastupitelů (jmenovitě, viz 
prezenční listina, řádně omluveni 
zast. Skalník z pracovních důvodů 
a omluven pozdní příchod zast. 
Bernátové, zast. Mikuš se v souladu 
s Jednacím řádem ZMM před jedná-
ním starostovi neomluvil)

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 
města

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

Předsedající přivítal přítomné zastupite-
le a hosty a konstatoval, že jednání 
ZMM bylo řádně svoláno a vyhlá-
šeno. Zasedání ZMM počtem 12 
přítomných zastupitelů města, což je 
nadpoloviční většina zastupitelů, je 
usnášeníschopné.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé: zastupitel Jiří Brabec a 
zastupitel Richard Tomandl

Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:

12 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) Projednání stanovených úkolů
3) Bezpečnostní situace města Modřice

3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR 
Rajhrad za rok 2015

3.2 Výroční zprava Městské policie 
Modřice za rok 2015

4) Zpráva o provozu, hospodaření a 
využívání Pasivního bytového domu 
pro seniory

5) Projednání hospodaření v roce 2015
5.1 Rozpočtové opatření č. 6/2015
5.2 Procentuální plnění rozpočtu v 

roce 2015
5.3 Výsledky inventarizace majetku k 

31. 12. 2015
6) Projednání majetkových transakcí
7) Projednání hospodaření města v roce 

2016
7.1 Projednání žádostí o dotace z roz-

počtu města
7.2 Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým 

opatřením č. 1/2016
7.3 Schválení smluv o poskytnutí 

dotací spadajících do kompetence 
ZMM

8) Zprávy z činnosti Finančního výboru
9) Zprávy z činnosti Kontrolního výbo-

ru
10) Projednání návrhů na změnu Územ-

ního plánu
11) Různé, diskuse
Závěr

Předsedající konstatoval, že zápis z 6. 
řádného veřejného zasedání ZMM a 
2. mimořádného veřejného zasedání 

ZMM  byl schválenými ověřovateli 
ověřen a společně s usnesením byl 
uložen k nahlédnutí u asistentky sta-
rosty města. Před dnešním zasedá-
ním upozornil na dvě nesrovnalosti 
v zápisu z 2. mimořádného zasedání 
ZMM jeho ověřovatel pan Doleček. 
V zápise je chybně v bodu úvod uve-
den počet přítomných zastupitelů, a 
to 14, správně patří 12 zastupitelů a v 
bodě 2 u hlasování o usnesení 2M-Z-
2.1/2016 je v části jmenného hlasová-
ní pro uveden zastupitel Procházka 
a správně patří zastupitel Doleček. 
Předsedající navrhl, aby ZMM dnes 
tyto dvě opravy schválilo. 

Oprava zápisu č. M2-ZMM/2016: 
ZMM schvaluje opravu zápisu z 2. 

mimořádného zasedání ZMM ze dne 
25. 1. 2016 v bodě úvod – oprava 
počtu přítomných zastupitelů na 12 
zastupitelů a v bodě 2 jmenného 
hlasování o usnesení 2M-Z-2.1/2016 
v části „pro“ místo zast. Procházka 
uvést zast. Doleček.

Hlasování o návrhu starosty na opravu zápisu 

č. M2-ZMM/2016:

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Oprava byla schválena

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelkou 7. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM Dagmar 
Hoškovou 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 7. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitele Jiřího Brabce a zastupite-
le Richarda Tomandla.

ZMM schvaluje program 7. řádného ve-
řejného zasedání ZMM beze změn.

Hlasování o návrhu na usnesení:

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-Ú1/2016

17:07 hodin příchod zast. Bernátové, 
počet přítomných zastupitelů je 13.

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

nedílnou součástí zápisu. 
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení: 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty 

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

6. řádného zasedání ZMM do dnešního 
dne 7. 3. 2016. 

Hlasování o návrhu na usnesení:

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-1.1/2016

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Zprávu o plnění úkolů uložených na 
zasedání ZMM starostovi či RMM.

Usnesení 5Z-3.1/2015
ZMM pověřuje RMM provedením vý-

běrového řízení – jednací řízení bez 
uveřejnění na dodavatele kompletní 
projektové dokumentace „Víceú-
čelová sportovní hala Modřice“ po 
zveřejnění výsledků architektonické 
soutěže.

Zpráva o plnění
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Výběrové řízení – jednací řízení bez 
uveřejnění na zpracovatele projek-
tové dokumentace a autorský dozor 
na akci „Víceúčelová sportovní hala 
Modřice“ je ukončeno. Dne 9. 12. 
2015 proběhlo jednání s vyhodno-
cenými uchazeči v architektonické 
soutěži umístěnými na 1.–3. místě. 
Termín pro odevzdání nabídek byl 
stanoven na 7. 1. 2016. V tento den 
byly otevřeny obálky s nabídkami 
a následně se dne 11. 1. 2016 sešla 
hodnotící komise, která provedla vy-
hodnocení nabídek. Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku Sdružení 
doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer a 
Atelier bod architekti, s. r. o.

Následně 12. 1. 2016 RMM na své 15. 
schůzi svým usnesením č. 15R-
8.9/2016 schválila komisí vyhodno-
cenou nabídku jako nejvýhodnější 
nabídku pro město. Dne 24. 2. 2016 
pak obě strany podepsaly smlouvu 
o dílo. Tímto byl proces výběru 
zpracovatele kompletní projektové 
dokumentace a zajištění autorského 
dozoru ukončen.

Usnesení 5Z-5.3/2015
ZMM pověřuje starostu a RMM zajistit 

změnu v protipovodňových opatře-
ních – „Opatření obecné povahy ze 
dne 16. 7. 2013 vydané k. ú. JMK pod 
č.j. JMK 36299/2013“ vyřadit území 
„Za mlýnem“ z aktivní záplavové 
zóny. 

Zpráva o plnění
RMM na své 16. schůzi konané dne 

23. 2. 2016 schválila zadávací doku-
mentaci, složení hodnotící komise 
včetně náhradníků a oslovení 4 
fi rem na zpracování cenové nabídky 

na vypracování projektové doku-
mentace „Modřice – protipovodňová 
opatření a vyjmutí území z aktivní 
záplavové zóny“.

Návrhy přednesené na ZMM:
Procházka:
 Návrh na vypracování nové vyhláš-

ky na dodržování nočního klidu
Odpověď: 
 Text obecně závazné vyhlášky k 

zabezpečení místních záležitostí 
místního pořádku je rozpracován 
a defi nitivně bude dokončen v 
návaznosti na aktualizaci vyhlášky o 
místních poplatcích města Modřice.

Ptáčková:
 Nárokovat pravidelné provádění 

úklidu nánosů polétavého prachu 
a odpadů na obvodových silnicích 
města R52 a R152, na mostech a ná-
jezdech a zastávkách MHD u jejich 
vlastníků.

Odpověď:
 Na kompetentní orgány byla zaslána 

výzva. Do dne odeslání podkladů do 
ZMM přišla pouze odpověď z ŘSD, 
která je přílohou č. 1 této zprávy.

Hejtmánek:
 Podnět k jednání na zrušení třetí 

tarifní zóny města Modřice
Odpověď:
 Na provozovatele IDS JmK fi rmu 

KORDIS byl odeslán dopis s žádostí 
o zařazení zóny Modřice do druhé-
ho tarifního pásma. Zastupitelům 
je předložena odpověď od fi rmy 
KORDIS na stůl, která přišla až po 
odeslání podkladů zastupitelům a 
je přílohou č. 3 této zprávy. Firma 
KORDIS uvádí, že by se jednalo o 
porušení zaběhnutého systému a že 

to není možné. Tento systém může-
me nahradit proplácením jízdenek 
na Městském úřadu. Dnes je na to v 
rozpočtu určena částka asi 10 tis., ale 
město zatím nemá žádnou směrnici, 
jak přispívat.

Skalník:
 Vyjednat s JmK zřízení odbočova-

cího pruhu ve směru z Olympia 
Centrum do Modřic.

Odpověď:
 Na JmK byl zaslán požadavek na 

zřízení navrhovaného odbočovacího 
pruhu a za kraj přišla písemná odpo-
věď od SÚS JmK, která je přílohou č. 
2 této zprávy.

V diskusi vystoupili:
Brabec  

– Vyzval zast. Ventrubu ke shrnutí 
průběhu jednání ohledně změny v 
protipovodňových opatřeních.

Ventruba  
– Shrnul dosavadní průběh jednání 
zejména s Povodím Moravy. RMM 
byla schválena zadávací dokumenta-
ce a složení hodnotící komise včetně 
náhradníků a oslovení 4 fi rem na 
zpracování cenové nabídky na vy-
pracování projektové dokumentace 
„Modřice – protipovodňová opatření 
a vyjmutí území z aktivní záplavové 
zóny. 

Bernátová  
– V souvislosti s odpovědí fi rmy 
KORDIS vznesla dotaz, jestli je tedy 
možné přispívat modřickým       ob-
čanům na zakoupení předplatní 
jízdenky. Pokud ano, měli by se to 
nějakým způsobem dozvědět. 

Šiška  
– Dříve to tak fungovalo, ale jízdné 

si nechala proplácet jen občanka Š. 
Musela by se stanovit kritéria, jak 
přispívat, pokud by se přispívalo 
plošně všem občanům. V dřívějších 
propočtech vycházela kdysi částka 
cca na 5 miliónů korun za rok. Indi-
viduální příspěvky jsou možné.

Kovářová  
– V současnosti nemáme tuto proble-
matiku upravenou vyhláškou.

Konvalinková  
– Navrhla zjistit systém města Poho-
řelice uvedeného v  odpovědi od 
fi rmy Kordis.

Bernátová  
– Může to být předloženo do příštího 
ZMM?

Procházka  
– Dotaz na vyhlášku ohledně noč-
ního klidu, kdy se předpokládá, že 
bude OZV zpracována? Doporučil 
schválit do léta před zahájením akcí. 
Proč trvá inovace OZV tak dlouho?

Kovářová  
– Nedokáže říci, je to v návaznosti 
na ostatních aktualizacích OZV.

Šiška 
 – Je závislá zejména na OZV o míst-

ních poplatcích, je nutno vymezit 
plochy, kterých se bude týkat rušení 
nočního klidu.

Návrh na usnesení (Procházka): 
ZMM schvaluje zadávací dokumentaci a 

složení hodnotící komise ve složení: 
Ing. Josef Šiška, MUDr. Jiří Vent-
ruba, CSc., Mgr. Jan Šmatera, Ing. 
Jiří Brabec, Ing. Jan Skalník včetně 
náhradníků: Ing. Hana Chybíková, 
MVDr. Luděk Slaný, Mgr. Ing. Pavel 
Tollner, Ing. Libor Procházka, MBA, 
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Ing. Pavel Doleček a oslovení 4 fi rem:
- Sweco Hydroprojekt, a. s., divize 

Morava, Minská 18, Brno
- ECenviconsult, s .r. o., Růženec 54, 

Brno
- Vodohospodářský atelier, s. r. o., 

Růženec 54, Brno
- Aqua PROCON, s. r. o., Palackého tř. 

12, Brno
 na zpracování cenové nabídky na 

vypracování projektové dokumen-
tace „Modřice – protipovodňová 
opatření a vyjmutí území z aktivní 
záplavové zóny“.

Komentář:
Šiška 
– Schválení předloženého usnesení zast. 

Procházkou je zbytečné, neboť toto 
spadá do kompetence RMM a také 
bylo RMM na jejím zasedání schvále-
no a proces již běží.

Hlasování o návrhu na usnesení:

12 pro (Chybíková, Doleček, Havlátová, Brabec, 

Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, 

Procházka, Konvalinková, Tomandl)

0 proti 

1 se zdržel (Šiška) 

Návrh byl přijat pod číslem usnesení 7Z-

2.1/2016

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:

12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, 

Brabec, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Berná-

tová, Procházka, Tomandl)

0 proti 

1 se zdržela (Konvalinková)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-2.2/2016

Bod 3 – Bezpečnostní situace města 
Modřice
Podklady zastupitelé obdrželi předem.

3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR 
Rajhrad za rok 2015

V podkladech zastupitelé obdrželi 
Zprávu o operativně bezpečnostní 
situaci v okrsku Modřice za rok 2015 
zpracovanou 

PČR, obvodní oddělení policie Raj-
hrad, prap. Vojtěchem Šlapanským, 
inspektorem. 

Přítomen zasedání ZMM prap. Bojen-
čuk.

V diskusi vystoupili:
Tomandl  

– Okomentoval, že objasněnost 
trestných činů je velmi nízká, pouze 
30 %. Z tohoto důvodu se trestná 
činnost vyplácí.

Kratochvíl 
– Jedná se o průměr objasnění trest-
ných činů?

Bojenčuk-policista –  Ano, jedná se o 
průměr objasnění trestné činnosti. 
Páchat trestný čin je jednodušší než 
jej objasnit, těžko se objasňuje tam, 
kde nikdo nic neviděl a nikdo nic 
neví.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o opera-

tivně bezpečnostní situaci v okrsku 
Modřice v roce 2015 zpracovanou 
Policií České republiky, Krajským 
ředitelstvím policie JmK, obvodní 
oddělení policie Rajhrad.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

 13 pro 

 0 proti 

0 se zdrželo

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-3.1/2016.

3.2 Výroční zpráva Městské policie Mod-
řice za rok 2015

V podkladech zastupitelé obdrželi 
Výroční zprávu Městské policie 
Modřice za rok 2015 včetně přílohy 
s údaji z výkaznictví za rok 2015, 
kterou zpracoval určený strážník 
Lukáš Krakowczyk. Dále zastupitelé 
obdrželi elektronicky dne 3. 3. 2016 
stanovisko ke zprávě od zastupitelů 
za sdružení ANO 2011.

V diskusi vystoupili:
Konvalinková  

– Srovnala totožnost dvou zpráv, a 
to od strážníka Tůmy za rok 2014 a 
strážníka Krakowczyka za rok 2015. 
Jedná se o totožné zprávy, jen s 
obměnou číselných změn. Jedná 
se o kopírování konkrétních vět a 
odstavců. Vzhledem k výši platové 
třídy č. 9 a jako velitel strážníků má 
být vzorem a dát si se zprávou větší 
práci než ji jen zkopírovat od kolegy. 
Strážník Tůma udělal nějaký vzor, 
který se bude jen doplňovat? Tedy 
za rok 2016 bude zpráva vypadat 
stejně, jen se změní opět čísla? Uved-
la, že se jedná o plagiátorství, při 
jejím studiu na Masarykově univer-
zitě mohlo být maximálně 40%. Tím, 
že tam strážník předělal čísla, tak to 
asi nespadá do 40 %, ale nepřijde jí 
férové to takto kopírovat.

Krakowczyk  
– Odstavce většinou obsahují texty 
ze zákona o obecní policii, dále 

spolupráce s ostatními složkami, což 
se nemění. Co se týče změn perso-
nálních, to je ve zprávě změněno. 
Hlavní činnosti a úkoly městské 
policie jsou stejné, a co se změnilo, 
je uvedeno. Zpráva za rok 2016 bude 
jiná.

Chybíková  
– Uvedla, že zpráva PČR je ten stejný 
případ. Jedná se o vzor, kam se do-
plňují jen změněná data, která jsou 
důležitá. Plagiátorství se týká jen 
vědeckých a uměleckých děl.

Bernátová  
– Z jakého důvodu došlo ke snížení 
počtu přestupků projednaných v 
blokovém řízení? V tabulce nepo-
vinné údaje za r. 2014 bylo uvedeno 
provozování pultu centralizované 
ochrany ANO a v loňském roce to 
uvedeno není. Změnilo se něco?

Krakowczyk  
– Během loňského roku neprobíhalo 
měření rychlosti z důvodu technické 
poruchy na radaru.

Šiška 
 – Veškeré budovy města se zabez-

pečovacím systémem jsou napojeny 
na městskou policii, nikoliv už na 
centrální pult ochrany.

Kratochvíl  
– Z jakého důvodu je počet obyvatel 
Modřic pokaždé uveden v jiné výši?

Sobotková  
– Jedná se o číslo, kde jsou zahrnuti 
obyvatelé České republiky. Statistika 
uvádí číslo i s cizinci s trvalým či 
dlouhodobým pobytem. 

Procházka  
– Radar pro měření rychlost už je 
opravený?
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Krakowczyk  
– Ano, bude se pokračovat v měření 
rychlosti.

Šiška  
– Porucha byla velkého rozsahu, spad-
la do letních měsíců, kde se provádí 
měření častěji než v zimních měsících. 
Smlouva je uzavřena a měření bude 
probíhat.

Brabec  
– Uvedl, že například policie v Jihla-
vě je hodnocena dle náplní činnosti, 
jejich aktivity a jak plní činnost policie, 
nikoliv dle toho, jak vypracují závěreč-
nou zprávu.

Konvalinková  
– Vznesla dotaz na to, jak je možné, 
že na e-mail sdružení ANO 2011 byla 
doručena stížnost od občana, že se 
strážníci městské policie, konkrétně 
pan Krakowzcyk, fotí na Brněnské pře-
hradě, co tam dělají? Z tohoto důvodu 
navrhla zřízení GPS. Mělo by se vědět, 
co a kdy městský strážník dělá.

Šiška 
 – Jedná se o fotografi e z Brněnské 

přehrady z loňského roku, ten večer 
odváželi strážnici odchytnutého psa 
do útulku v Bystrci. Fotografoval je 
pracovník útulku. Strážnici nepoužívají 
auto k soukromým účelům. Občan si 
měl stěžovat přímému nadřízenému, 
veliteli policie. Co GPS změní? Kde se 
strážníci pohybují a kdy, je uvedeno v 
knize událostí.

Konvalinková  
– Přímý nadřízený asi nedělá dosta-
tečně proto, aby se zjednala náprava. 
Z tohoto důvodu zřejmě musí občan 
poslat stížnost nám, aby se to řešilo na 
ZMM. Uvedla, že nechápe, proč je GPS 

takový problém, pokud fungují dle 
pravidel.

Tomandl  
– Vyjádřil svůj souhlas se zavede-
ním GPS, pro přehlednost pohybu. 
Vyjádřil svůj nesouhlas s měřením 
v Modřicích na těch místech, kde 
se měří. Měřit by se mělo tam, kde 
je maximální pohyb chodců a řidi-
či tam jezdí rychle. Pokud se měří 
v okrajových částech Modřic, je to 
jen pro zdroj příjmů obce. Nejed-
ná se pak o prevenci pro řidiče.

Šiška 
– Měří se tam, kde to má městská 
policie od PČR povoleno. Jedná 
se o prevenci, hlavním důvodem 
není zdroj příjmu.

Brabec
 – Tuto záležitost zastupitelstvo 

řešilo před rokem. Měří se tam, 
kde to je technicky možné. Bohu-
žel na jiných místech měření PČR 
nepovolila z technických důvodů.

Kratochvíl  
– Uvedl, že na něj jako řidiče mě-
ření rychlosti preventivně působí.

Michálec-občan 
– Upozornil na projíždění dodávek 
na ulici Havlíčkové zejména od 
4.00–7.00 hodiny ranní.

Šiška 
 – Městská policie se na to zaměří.

2. Protinávrh na usnesení (Krato-
chvíl): 

ZMM schvaluje pořízení GPS kont-
roly do vozidla Městské policie 
Modřice.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení: 

5 pro (Konvalinková, Tomandl, Kratochvíl, 

Bernátová, Procházka)

0 proti 

8 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlá-

tová, Slaný, Šulová, Ventruba)

2. Protinávrh nebyl přijat.

1. Protinávrh na usnesení (Konvalinková): 
ZMM schvaluje pořízení GPS kontroly do 

vozidla Městské policie Modřice a do 
vozidla pracovní čety.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

4 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Konvalinková)

1 proti (Chybíková)

8 se zdrželo (Šiška, Brabec, Doleček, Havlátová, Slaný, 

Šulová, Ventruba, Kratochvíl)

1. Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Výroční zprávu Měst-

ské policie Modřice za rok 2015.
Hlasování o návrhu na usnesení: 

11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Toman-

dl, Procházka, Kratochvíl, Slaný, Brabec, Ventruba, 

Doleček)

0 proti 

2 se zdržely (Bernátová, Konvalinková)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 

7Z-3.2/2016.

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospodaření 
a využívání Pasivního bytového domu 
pro seniory Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu 

o provozu, hospodaření a využívání 
Pasivního bytového domu pro seniory 
Modřice, zpracovanou vedoucí Pasiv-
ního bytového domu pro seniory paní 
Kozumplíkovou a vedoucím Finančního 
odboru panem Mulíčkem.

V diskusi vystoupili:
Procházka 

 – Vznesl dotaz na dodání kování na 
ventilaci k balkonovým dveřím, nenaru-
ší to klimatizaci či řízené větrání celého 

PBDS?
Chybíková  

– Přirozené větrání se týká hlavně 
letních měsíců, větrá se v období 
tepla. Původně nebyla dána venti-
lace v balkonových dveřích. Insta-
lovala se, aby mohli mít nájemníci 
otevřeno i přes noc beze strachu. 
Klimatizace ani chlazení v PBDS 
není.

Bernátová  
– Vznesla dotaz, proč nebyly v 
tabulce o hospodaření za r. 2015 
do nákladů započítány i jednorá-
zové náklady. Jedná se přece o 
rok 2015. Podle jejího názoru by 
v celkové ztrátě tyto jednorázové 
náklady být uvedeny měly. Čili 
celková ztráta je 723 760 Kč. Dále 
se zeptala, čeho se týká částka 42 
350 Kč v jednorázových nákladech 
pol. 518 ostatní služby – právník 
a informovala přítomné občany 
o naplnění kapacity PBDS, kdy 
modřických obyvatel je pouze 18.

Šiška  
– Jednalo se o právní rozbor vy-
pracovaný na výši smluvní pokuty 
s fi rmou Komfort.

 – Při plánování PBDS bylo podáno 
124 žádostí. Z toho bylo 84 žádostí 
modřických občanů. Nemůže nutit 
modřické občany, aby projevili 
zájem o ubytování v PBDS. 

Bernátová  
– s některými z původních žadate-
lů mluvila a 90 % z nich nevědělo, 
že bude PBDS bez lékařské péče.

Herman-občan 
– Kolik je celkem nájemníků v 
PBDS?
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Šiška 
 – Na každé informativní schůzce 

byly žadatelé informováni, že v 
PBDS nebude stálá lékařská péče. 
Celkem je v PBDS 43 nájemníků, z 
toho 18 obyvatel Modřic, 4 obyvatelé 
se vztahem k Modřicím a 21 oby-
vatelů mimomodřických. Prvního 
3/4 roku provozu byly byty drženy 
jen pro modřické občany. Tento 
bod se stane pravidelným bodem v 
jednáních ZMM buď v březnu, nebo 
červnu.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí Zprávu o provo-

zu, hospodaření a využívání Pasiv-
ního bytového domu pro seniory 
Modřice za rok 2015.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-4.1/2016.

Bod 5 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2015
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
5.1 Rozpočtové opatření č. 6/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi 

na vědomí rozpočtové opatření č. 
6/2015 včetně komentářů k prove-
deným úpravám, které provedla 
na své 5. mimořádné schůzi RMM. 
Rozpočtové opatření bylo nutné 
provést, neboť ke konci roku došlo 
ke zvýšení strany příjmů v podobě 
vyššího daňového výnosu.
Strana příjmů se tak zvyšuje celkem
o 1 931 000 Kč na 95 521 900 Kč
Strana výdajů zůstává zachována ve 

výši 80 298.900 Kč 
Financování 
– splátka úvěru 5 900 000 Kč
Po provedeném rozpočtovém opat-
ření č. 6 je celková rezerva k 31. 12. 
2015 – 40 266 352 Kč.

Diskuse neproběhla

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

ření č. 6/2015 provedené RMM.
Hlasování o návrhu na usnesení: 

 13 pro 

 0 proti 

 0 se zdrželo

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-5.1/2016

5.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 
2015

V podkladech zastupitelé obdrželi vy-
pracovanou tabulku procentuálního 
plnění směrných ukazatelů rozpočtu 
města roku 2015 oddělení paragrafů 
ve vztahu ke schválenému i upra-
venému rozpočtu roku 2015 včetně 
komentářů k položkám s větším 
procentuálním rozdílem od 100 % 
plnění. Toto srovnání slouží pro lepší 
orientaci a přehled o plnění jednot-
livých odd. par. a také proto, aby 
zastupitelé viděli, že rozpočet města 
je sestavován a čerpán obezřetně a 
zodpovědně s ohledem na fi nanční 
vývoj příjmů města.

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Poděkování panu Mulíčkovi za 
přípravu podkladů. Vznesla dotaz 
na par. 3722 sběr a svoz komunál-
ního odpadu, nenaplněné příjmy z 
prodeje bio popelnic, proč nebylo 
naplněno? 

Mulíček  
– Bio popelnice se nakonec neprodá-
valy, ale občanům se rozdávaly zdar-
ma tak jako při první etapě. Prodej 
bio sáčků a sáčků na psí exkrementy 
cca 11 tisíc korun nepatří do paragra-
fu 3725, ale do paragrafu 3722.

Bernátová  
– Další položka 2310 pitná voda, 
nevyčerpané průzkumy a opravy 
studní. Vzhledem k tomu, že obec 
nemá vydatný zdroj vody na zalévá-
ní zeleně, proč se neopravily studny 
už minulý rok?

Chybíková  
– Tato částka byla na průzkumy stud-
ní a opravy stávajících. Zprovoznění 
dalších dvou studní pro potřeby čer-
pání na zalévání na nám. Svobody 93 
a 90 bylo rozhodnuto na letošní rok.

Bernátová  
– Další položka 3632 pohřebnictví 
– nevyčerpané opravy hřbitova – 
část zdi je v havarijním stavu. Proč 
se zeď neopravila, když peníze v 
rozpočtu zbyly? Mohla se opravit 
alespoň nejvíce poškozená část 
pravé zdi.

Šiška 
 – Opravila se přední část zdi a ta 

byla opravena za nižší cenu, než 
bylo narozpočtováno. O Vámi zmíně-
né pravé stěně zdi hřbitova jsme se 
domluvili, že bude provedeno místní 
šetření. Vzhledem k čerpání mé 
dovolené k tomu ještě nedošlo. Zeď 
musí být opravená kompletně celá, 
nikoliv jen kousek.

Bernátová 
 – Vyjádřila svůj názor, že není po-

třeba opravovat celou zeď, když její 

přední část je opravená, má beto-
nový základ a je odizolovaná. Je to 
vyhazování peněz.

Procházka
 – Položka 6310 je zde uvedeno 

plnění necelých 20 %. I přes pokles 
úrokových sazeb nemohlo dojít k 
poklesu až na 1/5.

Mulíček
 – Snížení bylo výrazné, přesně není 

schopen říct kolik.
Kratochvíl
 – Položka 3631, veřejné osvětlení 

reklamy. Proč je tak nízké plnění?
Mulíček 
 – Pokles čerpání energie, proto nízké 

plnění.

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

centuálním plnění rozpočtu města 
Modřice roku 2015.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

 13 pro 

 0 proti 

 0 se zdrželo

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-5.2/2016

5.3 Výsledky inventarizace majetku k 
31. 12. 2015

Vzhledem k probíhající práci se závěr-
kou roku 2015 zastupitelé obdrželi 
podklady, tj. Inventarizační zprávu 
majetku města k 31. 12. 2015, elektro-
nicky dne 2. 3. 2016.

Zpráva byla projednána a schválena 
HIK. 

Další komentář předsedkyně HIK Šulo-
vá.

Diskuse neproběhla
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Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Inventarizační 

zprávu roku 2015 o výsledku inven-
tarizace majetku města Modřice k 
31. 12. 2015 včetně příloh č. 1–5.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-5.3/2016

Bod 6 – Projednání majetkových 
transakcí
Podklady zastupitelé obdrželi předem.

6.1 Smlouva o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene

V podkladech zastupitelé obdrželi text 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene mezi městem 
Modřice (budoucí oprávněný) a 
Jihomoravským krajem, Žerotínovo 
nám. 3, Brno (budoucí povinný) 
včetně komentáře, která bude umož-
ňovat městu Modřice realizovat 
stavbu „Rekonstrukce chodníků ve 
městě Modřice“ na pozemcích par. 
č. 2040 a 2048/1, které jsou majet-
kem JmK. V rámci rekonstrukce na 
dotčených pozemcích bude umís-
těna kanalizace a kabel veřejného 
osvětlení pro 2 ks nových přechodů 
pro pěší.

Další komentář vedoucí majetkového 
odboru Bc. Höklová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Je potřeba schválení ZMM? Pokud 
ano, proč to ve smlouvě není uvede-
no?

Höklová  
– Město nabývá věcné právo, platí 
břemeno. V čistopisu smlouvy bude 
uvedeno.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene 
na umístění kanalizace a kabelu VO 
v pozemcích par. č. 2040 a 2048/1 
mezi městem Modřice (budoucí 
oprávněný) a JmK (budoucí povin-
ný).

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-6.1/2016

6.2 Prodej části pozemku par. č. 2025/1 
k. ú. Modřice

V podkladech zastupitelé obdrželi 
žádost společnosti DIRS BD, s. r. o., 
Jihlavská 38, Brno, včetně příloh a 
komentáře o odkoupení části pozem-
ku par. č. 2025/1 v rozsahu cca 13 m2 
pro vybudování parkovacích stání 
pro budoucí vlastníky bytových 
jednotek přilehlého domu na ul. Pru-
sinovského. Stanovení ceny obvyklé 
bylo určeno znaleckým posudkem, 
který je zpracován k dnešnímu zase-
dání. Cena dle znaleckého posudku 
je 1700 Kč.

Žádost projednala RMM na své 14. 
schůzi dne 7. 12. 2015 s doporučením 
schválení prodeje.

Další komentář vedoucí majetkového 
odboru Bc. Höklová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Uvedená fi rma žádala o prodej 
49 m2 loni v březnu, a to jim bylo 
v ZMM zamítnuto s tím, že RMM 
nedoporučila prodej z důvodů, že 
se pozemek nachází v části veřejné-
ho prostranství a v blízkosti místní 
komunikace.         

Höklová  
– Nyní se jedná jen o parkovací stá-
ní. Stále se jedná o veřejné prostran-
ství.

Šiška 
 – Tento rozsah je minimální, i když 

se dále jedná o veřejné prostranství, 
neomezuje to město v rámci dalších 
rekonstrukcí, a proto RMM navrhuje 
prodej.

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

par. č. 2025/1 o výměře cca 13 m2 
fi rmě DIRS BD, s. r. o., za cenu 1700 
Kč/m2 bez DPH plus náklady na 
oddělení pozemku a posudek pro 
stanovení ceny obvyklé.

Hlasování o návrhu usnesení: 

8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havláto-

vá, Slaný, Šulová, Ventruba)

2 proti (Bernátová, Tomandl)

3 se zdrželi (Procházka, Konvalinková, Kratochvíl)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-6.2/2016

6.3 Převod pozemku par. č. 1451/7 k. ú. 
Modřice

V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentáře a dokumenty k požado-
vanému převodu pozemku par. č. 
1451/7 z ÚZSVM na město Modřice. 
ZMM svým usnesením ze dne 7. 
12. 2015 č. 6Z-3.8/2015 schválilo plat-
nost usnesení č. 3Z-6.9/2015, kterým 

město schválilo bezúplatný převod 
části pozemku dotčeného návrhem 
suchého poldru a přímý prodej 
zbytku pozemku městu. ÚZSVM opět 
změnil veškeré své rozhodnutí a 
návrhy a nabízí městu pouze odkup 
části pozemku dotčeného poldrem 
a zbytek bude realizován formou 
výběrového řízení.

Na ZMM je dnes, aby rozhodlo, zda od-
koupit formou přímého prodeje část 
pozemku dotčeného poldrem a o 
zbytek soutěžit, nebo trvat na původ-
ním usnesením ZMM, a to převodu 
části pozemku dotčeného poldrem, 
bezúplatně pro veřejně prospěšnou 
stavbu a zbytek pozemku převést 
přímým prodejem.

Také lze odstoupit od přímého prodeje, 
který navrhuje ÚZSVM, a trvat na 
tom, aby v rámci převodu tohoto 
pozemku na třetí subjekt byla do 
smlouvy zanesena informace, že 
pozemek je dotčen veřejně prospěš-
ným opatřením.

Další komentář vedoucí majetkového 
odboru Bc. Höklová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Vznesla dotaz, jestli má smysl trvat 
na původním usnesení ZMM?

Šiška  
– Vyjádřil svůj názor, že by trval na 
původním usnesení ZMM, a pokud 
to nebude z jejich strany přijato, 
obrátí se město na vyšší místa. 

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje převod části pozemku 

par. č. 1451/7 dotčeného návrhem 
suchého poldru jako veřejně pro-
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spěšného opatření města Modřice 
na město Modřice bezúplatně a 
schvaluje přímý prodej zbylé části 
pozemku městu Modřice. Náklady 
na dělení pozemku půjdou k tíži 
města Modřice.

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-6.3/2016

6.4 Převod pozemků par. č. 801/2, 
801/32, 801/34 a 803/26 v k. ú. Mod-
řice

V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář a veškerou korespondenci 
k převodu pozemků par. č. 801/2, 
801/32, 801/34 a 803/26 z ÚZSVM 
na město Modřice. ZMM na svém 
6. zasedání rozhodlo usnesením č. 
6Z-3.7.2/2015 o bezúplatném převodu 
těchto pozemků. ÚZSVM, ale rozho-
dl pozemky prodat formou výběro-
vého řízení, které končí 

9. 3. 2016. Na ZMM je dnes, aby roz-
hodlo, zda podá nabídku na odkup 
těchto pozemků, kdy minimální část-
ka je ÚZSVM stanovena na celkem 
925 000 Kč. Město vedlo rozsáhlou 
korespondenci i osobní jednání, aby 
pozemky byly na město převedeny 
přímo, byť za úplatu, ale ÚZSVM na 
naše argumenty a požadavky vůbec 
nerefl ektoval.

Další komentář vedoucí majetkového 
odboru Bc. Höklová.

V diskusi vystoupili:
Kratochvíl  

– Vznesl dotaz: Pokud někdo tyto 
pozemky koupí, ochrání to územní 
plán? Nebude tam nic jiného než 
veřejná zeleň, nebo tam může něco 
postavit?

Höklová  
– Jednotlivé druhy ploch se vymezu-
jí až nad 2000 m2.  

Šiška 
 – Hlavní otázkou je, zda se přihlásit 

do výběrové řízení a za jakou cenu? 
Nebo tomu nechat volný průběh a 
doufat, že se nikdo do výběrového 
řízení nepřihlásí. Je to sice veřejné 
prostranství, ale zájemci jsou. Okolní 
pozemky jsou města a přístup k 
prodávaným pozemkům je ome-
zen. Žádný není přístupný přímo z 
veřejné komunikace. Město nebude 
nikomu povolovat jakékoliv stavby 
na veřejném prostranství. 

Bernátová  
– V posledním vyjádření ÚZSVM, 
které jsme obdrželi elektronickou 
cestou, bylo uvedeno, že na dotče-
ných pozemcích je možné stavět 
např. ateliéry apod.

Chybíková  
– Názor města je, že v územním 
plánu je zakázáno na veřejné zeleni 
cokoliv stavět. Ale stará, již neplatná 
informace od stavebního úřadu říká, 
že tam stavět lze. Město se bránit 
může odvoláním na JmK, ale na 100 
% nemůže říct, že to vyjde. Otázka 
je, jak se k tomu odvolací orgán 
postaví. Cílem města je upravit 
prostor v rámci revitalizace zeleně a 
podpory komunitního života a veřej-
nou zeleň zanechat. Samozřejmě že 
pozemky nám nepřevedou zadarmo. 

Otázkou je, jakou stanovit cenu, jest-
li souhlasit s cenou dle znaleckého 
posudku.

Konvalinková  
– Vyjádřila svůj souhlas přihlásit se 
do výběrového řízení. 

Ventruba  
– Vyjádřil svůj souhlas přihlásit se 
do výběrového řízení, neboť pokud 
by se žádný zájemce nepřihlásil, 
stejně by město muselo pozemky 
odkoupit.

Chybíková 
– Navrhla se do výběrového řízení 
přihlásit, a to za tu nejnižší cenu dle 
znaleckého posudku nebo i cenu 
navýšit oproti znaleckému pozemku 
dle rozhodnutí ZMM.

Procházka  
– Okomentoval poznámku, že staveb-
ní úřad Šlapanice má různý výklad k 
územnímu plánu města a je to chyba 
města, pokud starý územní plán 
umožňuje různý výklad. V novém 
územním plánu musí být  jednoznač-
ně uvedeno, že se jedná o veřejnou 
zeleň, pak tam nemůže nikdo stavět.

Höklová  
– Územní plán má dvě části, grafi c-
kou a textovou část. Textová část ho-
voří, že v území v žádném případě 
nepovolovat další výstavbu objektů. 

Šiška  
–  Stavební úřad si vykládá náš 
územní plán po svém. V textové čás-
ti se hovoří o tom, že se tam stavět 
nedoporučuje. Ale postoj stavebního 
úřadu k našemu územnímu plánu 
ukazuje příklad, kdy kolem kostela 
mají být domy s jedním podlažím a 

podkrovím, ale stavební úřad i přes 
naše námitky povolil řešit rodinný 
dům na křižovatce  ulic Benešova–
Poděbradova se dvěma podlažími.

Kratochvíl  
– Kolik je takovýchto pozemků k 
prodeji?

Chybíková  
–  Město na základě jednání ÚZSVM 
chce požádat o všechny pozemky, o 
které má zájem. Pak se o nich bude 
jednat s ÚSZVM.

Bernátová  
– Navrhla, že pokud ÚZSVM uvede-
né pozemky městu neprodá nebo se 
ten prodej neuskuteční, aby byla ÚZ-
SVM naúčtovaná částka za údržbu 
těchto ploch zpětně.

Šiška  
– To má město v plánu.  

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje podání nabídky do 

výběrového řízení č. B/6/2016 na 
nákup pozemku par. č. 803/26 ve 
výši 375 000 Kč. ZMM schvaluje po-
dání nabídky do výběrového řízení 
č. B/7/2016 na nákup pozemků par. 
č. 801/2, 801/32, 801/34 ve výši 550 
000 Kč a pověřuje starostu jednáním 
o bezúplatném převodu těchto po-
zemků jako veřejného prostranství 
města.

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-6.4/2016
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Bod 7 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2016
Zastupitelé obdrželi podklady předem.

7.1. Projednání žádostí o dotace z roz-
počtu města

V podkladech zastupitelé obdrželi žá-
dost BHC Dragons Modřice, z. s., Se-
verní 1020, Modřice – klub stolního 
hokeje o fi nanční dotaci pro činnost 
spolku v roce 2016 z rozpočtu města. 
Klub v Modřicích působí 3 roky. Z 
rozpočtu  města v roce 2016 požadují 
50 000 Kč. Celkové náklady klubu 
dle předloženého rozpisu jsou cca 
87 600 Kč. Dle předložených pod-
kladů se dá předpokládat, že klub 
má více než 70 hráčů. Žádost byla 
podána 19. 1. 2016, avšak žádosti o 
dotace se měly podávat do konce 
října 2015.

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Vznesla dotaz na termín podání 
žádostí o dotace. Platí informace, 
které má od pana Mulíčka, že ty 
pravidelné žádosti mají termín do 
konce října a ty mimořádné mohou 
být podávány během roku?

Šiška  
– Ano, v případě mimořádné akce 
lze podat žádost o dotaci i během 
roku. U předložené žádosti se dá 
předpokládat, že budou následně 
pravidelně žádat. Měli dodržet 
termín podání žádostí jako ostatní 
žadatelé. Mělo by to být zohledněno 
ve výši případné přidělené dotace.

Mulíček  
– Záleží na rozhodnutí ZMM, zda 

dotaci schválí a v jaké výši.
Procházka  

– Kolik modřických dětí tam působí?
Šiška  

– Nevíme.
Konvalinková  

– Navrhla upřesnění žádosti do zase-
dání příštího ZMM, doplnění počtu 
členů a počtu modřických dětí.

Ventruba  
– Vzdal se hlasování pro podjatost, 
byl členem klubu stolního hokeje v 
Brně.

Chybíková 
– Bylo by vhodné, aby tento klub 
měl ve znaku napsáno Modřice nebo 
na pohárech či dresu znak Modřic, 
pokud dotaci dostanou. Zast. Ventru-
ba není podjatý, pokud není členem 
tohoto oddílu. Navrhla výši dotace 
20 000 Kč.

1. Protinávrh na usnesení (Konvalinko-
vá):

ZMM schvaluje přidělení fi nanční dota-
ce Klubu stolního hokeje Modřice 
z rozpočtu města roku 2016 ve výši 
50 000 Kč s nutností doložení jmen-
ného seznamu členů spolku a zváže-
ní změny loga pro lepší prezentování 
města Modřice.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

1 pro (Konvalinková)  

0 proti 

12 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, 

Havlátová, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, 

Procházka,

Tomandl, Ventruba)

1. Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Chybíková):
ZMM schvaluje přidělení fi nanční 
dotace Klubu stolního hokeje Modřice 

z rozpočtu města roku 2016 ve výši 
20 000 Kč. 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havláto-

vá, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Procház-

ka) 
0 proti 

3 se zdrželi (Konvalinková, Tomandl, Ventruba)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-7.1/2016

7.2. Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým 
opatřením č. 1/2016

V podkladech zastupitelé obdrželi tabul-
ky rozpočtového opatření č. 1/2016 
v odvětvovém a druhovém členění, 
investičních akcí, dotací včetně 
komentáře k tomuto opatření.

Do rozpočtu je zařazena úhrada PD 
rekonstrukce chodníků ulice Husova 
a Nádražní, PD oprav památek, 
věcné břemeno na ÚZSVM, doplatek 
VO Žižkova, PD protipovodňových 
opatření a protipovodňového plánu, 
studie řešitelnosti kamerového systé-
mu a další.

 Strana příjmů zůstává zachována ve 
výši 89 575 100 Kč

 Strana výdajů se navyšuje v ná-
vrhu o 1 456 000 Kč celkem na 
93 987 100 Kč

V návrhu rozpočtového opatření výdajů 
není zahrnuto:

 - dotace Klubu stolního hokeje, 
schválena cena 20 000 Kč

 - nákup pozemků od ÚPZSVM, 
schválena cena 925 000 Kč

Komentář vedoucí Finančního odboru 
Ing. Mulíček.

V diskusi vystoupili:
Procházka  

– Vznesl dotaz na položku 3326 pro-
jektová dokumentace na historické 
památky města, o co se jedná? Dále 
položka 5311 studie kamerového 
systému, kdy bude vypracována? 
Pořádal o představení projektu, ze-
jména kde budou kamery umístěny.

Chybíková  
– Jedná se o PD na opravu božích 
muk a na křižovatce ul. Masarykové 
a Husové a na ulici Prusinovského. 
PD bude sloužit jako podklad pro 
podání žádosti o dotace pro příští 
rok např. JmK a Ministerstvo kultury 
ČR.

Šiška  
– Studie kamerového systému je již 
vypracována. Řeší konkrétní návrh 
na umístění kamer v Modřicích, 
studii zastupitelům předložíme k 
nahlédnutí.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2016 ve výši příjmů po úpravě 
89 585 100 Kč ve výši výdajů po 
úpravě 93 987 100 Kč jako schod-
kový. Schodek rozpočtu bude 
dorovnán z rozpočtové rezervy z let 
minulých.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havláto-

vá, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Konvalin-

ková, Tomandl)

0 proti 

2 se zdrželi (Procházka, Bernátová)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-7.2/2016

7.3 Schválení smluv o poskytnutí dotace 
spadajících do kompetence ZMM

V podkladech zastupitelé obdrželi vzo-
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rový text Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Modřice v roce 2016, tabulku subjek-
tů, kterým byla dotace ve výši více 
než 50 000 Kč zařazena do rozpočtu 
včetně komentáře účelu využití dota-
ce a krátký komentář.

Jedná se o smlouvy s:
 - Muzejní spolek Modřice – účel 

kniha o Modřicích 
250 000 Kč 

 - Římskokatolická farnost Modřice – 
účel oprava střechy kostela 
500 000 Kč

 - X-Treme – účel činnost, taneční 
soutěže, kostýmy 
150 000 Kč

 - YMCA Brno – účel středověká bitva 
  80 000 Kč

 - MFK Modřice, o. s –  účel činnost, 
turnaj O pohár starosty 
500 000 Kč

 - MNK Modřice, z. s. – účel činnost, 
pronájem sportovišť 
545 000 Kč

 - TJ Sokol Modřice – účel činnost 
75 000 Kč

 - SDH Modřice, o. s. – účel činnost 
262 000 Kč 

V diskusi vystoupili:
Bernátová  

– Vznesla dotaz, proč se nyní tyto 
smlouvy schvalují v ZMM, když 
tomu tak dříve nebylo.

Mulíček  
– Vlivem novely zákona, je to od 
letošního roku nové.

Kratochvíl  
– Není bod 8 smlouvy nezákonný? 

Šiška  
– Text smlouvy je konzultován s 

právničkou.
Konvalinková 

– Vznesla požadavek hlasovat o 
každé výši dotace zvlášť.

Tomandl  
– Vznesl požadavek hlasovat o každé 
dotaci zvlášť, nebo hlasovat o Řím-
skokatolické farnosti zvlášť. Nebo se 
jen schvaluje text smlouvy?

Mulíček  
– Informoval, že se jedná o schválení 
pouze textu smlouvy, nikoliv výše 
dotace, ta už byla schválena. Text 
smluv musí být pro všechny shodný, 
vzhledem k fi nančnímu přezkumu.

1. protinávrh na usnesení (Konvalinko-
vá):

ZMM schvaluje hlasování ZMM o každé 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Modřice 
2016 s každým subjektem samostat-
ně.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

 3 pro (Šiška, Tomandl, Konvalinková)

 4 proti (Bernátová, Brabec, Slaný, Doleček)

 6 se zdrželo (Chybíková, Havlátová, Šulová, Vent-

ruba, Kratochvíl, Procházka)

1. protinávrh nebyl přijat 

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlou-

vu u poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Modřice 2016 mezi městem 
Modřice a Muzejním spolkem 
Modřice ve výši 250 000 Kč, Řím-
skokatolickou farností Modřice ve 
výši 500 000 Kč, X-Treme ve výši 
150 000 Kč, YMCA Brno ve výši 80 
000 Kč, MFK Modřice, o. s., ve výši 
500 000 Kč, MNK Modřice, z. s., ve 
výši 545 000 Kč, TJ Sokol Modřice ve 
výši 75 000 Kč a SDH Modřice, o. s., 

ve výši 262 000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení: 

9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, 

Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)

2 proti (Bernátová, Procházka)

2 se zdrželi (Tomandl, Konvalinková)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 

7Z-7.3/2016

Bod 8 – Zprávy z činnosti Finančního 
výboru
Podklady obdrželi zastupitelé předem.

8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z 

jednání Finančního výboru č. 13 ze dne 
20. 1. 2016 a č. 14 ze dne 24. 2. 2016.

Další komentář předsedkyně Finančního 
výboru zastupitelka Šulová.

Diskuse neproběhla

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápisy č. 13 a 14 z 

jednání Finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 

7Z-8.1/2016   

  
Bod 9 – Zprávy z Kontrolního výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu 

o činnosti Kontrolního výboru ZMM 
zpracovanou zast. Konvalinkovou a 
Zápis z kontroly provedené Kontrol-
ním výborem ZMM ve složení zast. 
Bernátová a zast. Procházka dne 24. 2. 
2016 – kontrola údržby zeleně, výsadby, 
obměna, plochy náhradní výsadby, kon-
cepce rozvoje zelených ploch, odbor-
nost činností.

Komentář provedl předseda Kontrolního 
výboru zast. Tomandl a členové KV 

zast. Bernátová a zast. Konvalin-
ková.

V diskusi vystoupili:
Konvalinková  

– Vznesla dotaz na to, v jaké fázi 
jsou nápravná opatření zjištěná při 
kontrole inspektorátu práce? Dále  
vznesla dotaz na důvod stano-
vení 9. platové třídy strážníkovi 
Krakowczykovi od jeho nástupu. 
9. platová třída byla podmíněna 
zpracováváním směrnic. Proč u 
jednotlivých směrnic je zapsaná 
zejména paní Kovářová, nikoliv 
strážník Krakowczyk? Našla jen 
jediný metodický pokyn Pro 
pravidelnou denní činnost, tam je 
uveden strážník Krakowczyk. 

Kovářová  
– Náprava byla sjednána ihned. 
Uvedla, že je garantem všech 
směrnic, a proto je zde také 
uvedena. 9. platová třída je nejen 
na základě vytvoření směrnic, ale 
strážník měl v náplni i kontrolu 
ostatních strážníků.

Šiška  
– Strážník vytvořil podklad, na 
základě kterého směrnici vytvoří 
paní Kovářová.

Konvalinková 
– Dále uvedla, že při kontrole 
zjistili, že jeden strážník dostal za 
určitou činnost odměnu a druhý 
za totožnou činnost nikoliv. Od-
měnu schvaluje starosta? Navrhla 
stejný postup přidělování odměn 
všem strážníkům stejně a nezvý-
hodňovat jen jednotlivce.

Šiška  
– Ano, nedostali odměnu v roce 
2014 a v roce 2015 odměny dostali. 
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Tehdy, pokud to navrhl určený stráž-
ník. Ano, odměnu schvaluje starosta, 
ale musí ji někdo navrhnout.

Kovářová  
– V roce 2015 už byly postupy pro 
navrhování odměňování jedno-
značné. Návrhy předkládal určený 
strážník.

Šiška  
– Vznesl dotaz na znění věty uvede-
né v zápise na opakované neopráv-
něné snížení platové třídy strážníků 
– nikdy k tomu opakovaně nedošlo, 
můžete to vysvětlit? Kontrola z 
inspektorátu práce shledala jedno 
pochybení v odměňování strážníků. 
Nemůžete napsat opakovaně, když 
to opakovaně není.

Konvalinková  
– Omluvila se, není tu proto, aby 
někoho obhajovala. Chce dostáh-
nout toho, aby všichni dostali stejné 
osobní ohodnocení, ne jen někteří 
jednotlivci za totožnou práci.

Kratochvíl  
– Vznesl dotaz, jestli je možné zveřej-
ňovat osobní ohodnocení na základě 
kontroly Kontrolního výboru ZMM.

Kovářová  
– Na základě žádosti o informace to 
možné je.

Procházka
 – V souvislosti s kontrolou provede-

nou jím a zast. Bernátovou přednesl 
návrh na usnesení:

Návrh na usnesení (Procházka):
ZMM ukládá RMM vypracovat celko-

vou koncepci rozvoje zeleně města 
včetně vyznačení ploch pro náhrad-
ní výsadbu a předložit ji ZMM ke 
schválení. K návrhu využít spoluprá-

ci studentů vysokých škol.
Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-9.1/2016 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí Zprávu o činnosti 

Kontrolního výboru zpracovanou 
zast. Konvalinkovou a Zápis z kont-
roly provedené Kontrolním výborem 
dne 24. 2. 2016.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-9.2/2016 

Bod 10 – Projednání návrhů na změ-

nu územního plánu Modřice

V podkladech zastupitelé obdrželi žá-
dost o změnu územního plánu města 
Modřice podanou panem M. a J. F., 
Modřice, na změnu využití pozemků 
par. č. 1746/11 a 1746/4 z ploch orná 
půda, zahrada, trvalý travní porost 
na plochy smíšené obytné.

Komentář vedoucí majetkového odboru 
Bc. Höklová.

Diskuse neproběhla

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM zamítá žádost o změnu územního 

plánu předloženou M. a J. F.
Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-10.1/2016 

Bod 11 – Různé, diskuse
Zastupitelé obdrželi podklady předem.

11.1 Žádost o přesun fi nančních pro-
středků z dotace poskytnutých 
městem Modřice v roce 2015

V podkladech zastupitelé obdrželi 
žádost Římskokatolické farnosti 
Modřice, Masarykova 147, Modřice, 
o povolení přesunu přidělených 
a nevyčerpaných fi nančních pro-
středků z dotace poskytnuté měs-
tem Modřice v roce 2015 do roku 
2016, kdy je plánovaná větší oprava 
krytiny budovy kostela. Žádost je o 
převedení částky 221 868 Kč.

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Vznesla dotaz na termín, kdy se 
naposledy opravovala střecha koste-
la?

Chybíková  
– Neví přesně, jedná se o výměnu 
střešní krytiny – tašky i u části ple-
chové střechy.

Šiška  
– Poslední oprava střechy se týkala 
krovů.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje převedení částky 221 

868 Kč z poskytnuté dotace Římsko-
katolické farnosti Modřice v roce 
2015 do roku 2016.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havláto-

vá, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka)

1 proti (Konvalinková)

2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 7Z-11.1/2016 

DISKUSE, RŮZNÉ
Konvalinková  

– Úkol panu starostovi na opravu ko-
munikace směrem ke Kovolitu na ul. 
Nádražní, kde se rozpadá komunika-
ce. Už bylo opraveno minimálně 3x 
a nemá to efekt. Bylo by vhodné tam 
dát zábranu a také zajistit opravu 
komunikace s následnou kontrolou.

Šiška 
 – Osloví pro opravu komunikace 
Správu a údržbu silnic, jedná se o 
krajskou komunikaci.

Bernátová  
– Vznesla požadavek na úklid pro-
stor kolem modřického muzea.

Vznesla dotaz na vývoj ohledně nemo-
vitosti V.

Navrhla anketu na název nové lokality u 
vodní nádrže.

Šiška  
– Úklid bude proveden.

Postupuje se dle schválených a pode-
psaných smluv. Nyní se čeká na 
sdělení o výmazu zástavního práva 
na nemovitosti. 

Chybíková 
– Anketa se může zrealizovat, své 
návrhy mohou podat i zastupitelé.

Procházka  
– Vznesl svůj požadavek na sjedno-
cení délky příspěvku ve Zpravodaji 
jak pro občany, tak pro zastupitele. 

Návrh na usnesení (Procházka):
ZMM ukládá RMM upravit Informační 

řád kapitola 2 čl. 5 následovně: 
vypustit bod 5.1.3 a upravit bod 5.1.2 
na „Informační, beletristické a jiné 
diskusní příspěvky kohokoliv (dále 
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jen „příspěvky“) mohou být publi-
kovány v jednom čísle Zpravodaje 
s maximálním rozsahem do dvou 
tiskových stran včetně obrázků, 
fotografi í a tabulek“.

Hlasování o návrhu na usnesení: 

5 pro (Tomandl, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, 

Konvalinková)

5 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Brabec, 

Slaný)

3 se zdrželi (Ventruba, Doleček, Šulová)

Návrh nebyl přijat. 

Hejtmánek ml. – občan – Vznesl dotaz, 
zda město jedná se Správou a údrž-
bou silnic ohledně vodorovného 
značení ve městě, např. ulice Žiž-
kova či Masarykova? Upozornil na 
častou poruchu veřejného osvětlení.

Šiška  
– Ulice Žižkova není JmK. Obnovíme 
komunikaci se Správou a údržbou 
silnic. Osvětlení je v poruše a je to v 

řešení.
Konvalinková  

– V jaké fázi je domluva se Správou 
a údržbou silnic v Modřicích? Silnice 
jsou v katastrofálním stavu, hlavně 
ul. Masarykova? Úkol panu starosto-
vi na zaslání žádosti o opravu silnic 
v Modřicích.

Šiška  
– Ulice Masarykova se má rekon-
struovat. Město Modřice má na ulici 
dokončit splaškovou kanalizaci. 
Nejedná se jen o zasílání žádosti, ale 
i osobní jednání. 

Hejtmánek-občan – Upozornil na pro-
pad komunikace před domem na ul. 
Sokolské 701. 

Herman-občan 
– Vznesl žádost na úklid plochy 
podél ulice U Vlečky.

Ukončeno v 20:15 hodin

ze 7. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 7. března 2016 v 17 hodin v zase-
dací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 12 zastupitelů jmenovitě, viz 
prezenční listina, řádně omluveni 
zast. Skalník z pracovních důvodů 
a omluven pozdní příchod zast. 
Bernátové, zast. Mikuš se v souladu 
s Jednacím řádem ZMM před jedná-
ním starostovi neomluvil).

Oprava zápisu č. M2-ZMM/2016: 
ZMM schvaluje opravu zápisu z 2. 

mimořádného zasedání ZMM ze dne 
25. 1. 2016 v bodě úvod – oprava 
počtu přítomných zastupitelů na 12 
zastupitelů a v bodě 2 jmenného 
hlasování o usnesení 2M-Z-2.1/2016 
v části „pro“ místo zast. Procházka 
uvést zast. Doleček.

Hlasování: 12 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-Ú1/2016: 
ZMM schvaluje zapisovatelkou 7. řádné-

ho veřejného zasedání ZMM Dagmar 
Hoškovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 7. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitele Jiřího Brabce a zastupite-
le Richarda Tomandla.

ZMM schvaluje program 7. řádného ve-
řejného zasedání ZMM beze změn.

Hlasování: 12 pro

0 proti

0 se zdrželo 

USNESENÍ ZMM č. 7/2016

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 7Z-1.1/2016: ZMM bere na vě-

domí zprávu starosty města Modřice 
o činnosti Městského úřadu Modřice 
a RMM za období od 6. řádného 
zasedání ZMM do dnešního dne 7. 
3. 2016. 

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 7Z-2.1/2016: ZMM schvaluje 

zadávací dokumentaci a složení hod-
notící komise ve složení: Ing. Josef 
Šiška, MUDr. Jiří Ventruba, CSc., Mgr. 
Jan Šmatera, Ing. Jiří Brabec, Ing. 
Jan Skalník včetně náhradníků: Ing. 
Hana Chybíková, MVDr. Luděk Sla-
ný, Mgr. Ing. Pavel Tollner, Ing. Libor 
Procházka, MBA, Ing. Pavel Doleček 
a oslovení 4 fi rem:

 - Sweco Hydroprojekt, a. s., divize 
Morava, Minská 18, Brno

 - ECenviconsult, s. r. o., Růženec 54, 
Brno

 - Vodohospodářský atelier, s. r. o., 
Růženec 54, Brno

 - Aqua PROCON, s. r. o., Palackého tř. 
12, Brno

 na zpracování cenové nabídky na 
vypracování projektové dokumen-
tace „Modřice – protipovodňová 
opatření a vyjmutí území z aktivní 
záplavové zóny“.

Hlasování:

12 pro (Chybíková, Doleček, Havlátová, Brabec, 

Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, 

Procházka, Konvalinková, Tomandl)

0 proti  
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1 se zdržel (Šiška)

Usnesení 7Z-2.2/2016: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění 
úkolů uložených na předchozích 
zasedáních ZMM.

Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 

Havlátová, Brabec, Slaný, Šulová, Ventruba, Krato-

chvíl, Bernátová, Procházka, Tomandl)

0 proti  

1 se zdržela (Konvalinková)

Bod 3 – Bezpečnostní situace města 
Modřice
Usnesení 7Z-3.1/2016: ZMM bere na 

vědomí Zprávu o operativně bezpeč-
nostní situaci v okrsku Modřice v 
roce 2015 zpracovanou Policií České 
republiky, Krajským ředitelstvím po-
licie JmK obvodní oddělení policie 
Rajhrad.

Hlasování 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-3.2/2016: ZMM bere na 
vědomí Výroční zprávu Městské 
policie Modřice za rok 2015.

Hlasování: 11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, 

Šiška, Tomandl, Procházka, Kratochvíl, 

Slaný, Brabec, Ventruba, Doleček)

0 proti  

2 se zdržely (Bernátová, Konvalinková) 

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospoda-
ření a využívání Pasivního bytového 
domu pro seniory Modřice
Usnesení 7Z-4.1/2016: ZMM bere na 

vědomí Zprávu o provozu, hospoda-
ření a využívání Pasivního bytového 
domu pro seniory Modřice za rok 
2015.

Hlasování:13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 5 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2015
Usnesení 7Z-5.1/2016: ZMM bere na vě-

domí rozpočtové opatření č. 6/2015 
provedené RMM.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-5.2/2016: ZMM bere na vě-
domí zprávu o procentuálním plnění 
rozpočtu města Modřice roku 2015.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-5.3/2016: ZMM bere na 
vědomí Inventarizační zprávu 
roku 2015 o výsledku inventarizace 
majetku města Modřice k 31. 12. 2015 
včetně příloh č. 1–5.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 6 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 7Z-6.1/2016: ZMM schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene na umístění 
kanalizace a kabelu VO v pozemcích 
par. č. 2040 a 2048/1 mezi městem 
Modřice (budoucí oprávněný) a 
JmK (budoucí povinný).

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-6.2/2016: ZMM schvaluje 
prodej části pozemku par. č. 2025/1 
o výměře cca 13 m2 fi rmě DIRS BD, 
s. r. o., za cenu 1700 Kč/m2 bez DPH 
plus náklady na oddělení pozemku a 
posudek pro stanovení ceny obvyk-
lé.

Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Bra-

bec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)

2 proti (Bernátová, Tomandl)

3 se zdrželi (Procházka, Konvalinková, Kratochvíl)

Usnesení 7Z-6.3/2016: ZMM schvaluje 
převod části pozemku par. č. 1451/7 
dotčeného návrhem suchého poldru 
jako veřejně prospěšného opatření 
města Modřice na město Modřice 
bezúplatně a schvaluje přímý prodej 
zbylé části pozemku městu Modřice. 
Náklady na dělení pozemku půjdou 
k tíži města Modřice.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-6.4/2016: ZMM schvaluje 
podání nabídky do výběrového 
řízení č. B/6/2016 na nákup pozemku 
par. č. 803/26 ve výši 375 000 Kč. 
ZMM schvaluje podání nabídky do 
výběrového řízení č. B/7/2016 na 
nákup pozemků par. č. 801/2, 801/32, 
801/34 ve výši 550 000 Kč a pověřuje 
starostu jednáním o bezúplatném 
převodu těchto pozemků jako veřej-
ného prostranství města.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 7 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2016
Usnesení 7Z-7.1/2016: ZMM schvaluje 

přidělení fi nanční dotace Klubu 
stolního hokeje Modřice z rozpočtu 
města roku 2016 ve výši 20 000 Kč. 

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 

Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, 

Kratochvíl, Bernátová, Procházka)

0 proti  

3 se zdrželi (Konvalinková, Ventruba, Tomandl) 

Usnesení 7Z-7.2/2016: ZMM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2016 ve výši 
příjmů po úpravě 89 585 100 Kč ve 
výši výdajů po úpravě 93 987 100 Kč 
jako schodkový. Schodek rozpočtu 
bude dorovnán z rozpočtové rezer-
vy z let minulých.

Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 

Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, 

Kratochvíl, Konvalinková, Tomandl)

0 proti  

2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 7Z-7.3/2016: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu u poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Modřice 
2016 mezi městem Modřice a Muzej-
ním spolkem Modřice ve výši 250 
000 Kč, Římskokatolickou farností 
Modřice ve výši 500 000 Kč, X-Treme 
ve výši 150 000 Kč, YMCA Brno ve 
výši 80 000 Kč, MFK Modřice, o. s., 
ve výši 500 000 Kč, MNK Modřice, 
z. s., ve výši 545 000 Kč, TJ Sokol 
Modřice ve výši 75 000 Kč a SDH 
Modřice, o. s., ve výši 262 000 Kč.

Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Bra-

bec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, 

Kratochvíl)

2 proti (Bernátová, Procházka)

2 se zdrželi (Tomandl, Konvalinková) 

Bod 8 – Zpráva z Finančního výboru
Usnesení 7Z-8.1/2016: ZMM bere na vě-
domí zápisy č. 13 a 14 z jednání Finanč-
ního výboru.
Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 9 – Zprávy z Kontrolního výboru
Usnesení 7Z-9.1/2016: ZMM ukládá 

RMM vypracovat celkovou koncepci 
rozvoje zeleně města včetně vyzna-
čení ploch pro náhradní výsadbu 
a předložit ji ZMM ke schválení. K 
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návrhu využít spolupráci studentů 
vysokých škol.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-9.2/2016: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru zpracovanou zast. Konvalin-
kovou a Zápis z kontroly provedené 
Kontrolním výborem dne 24. 2. 2016.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 10 – Projednání návrhů na změ-
nu územního plánu Modřice
Usnesení 6Z-10.1/2015: ZMM zamítá žá-
dost o změnu územního plánu předlože-
nou M. a J. F.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 11 – Různé, diskuse
Usnesení 7Z-11.1/2016: ZMM schvalu-

je převedení částky 221 868 Kč z 
poskytnuté dotace Římskokatolické 
farnosti Modřice v roce 2015 do roku 
2016.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 

Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, 

Kratochvíl, Procházka)

1 proti (Konvalinková)

2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová) 

USNESENÍ RMM č. 17/2016

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 17. schůze RMM 
konané dne 22. 3. 2016
Kompletní znění usnesení je zveřejněno 
na www.mesto-modrice.cz.

Koncepce rozvoje zeleně města
RMM pověřila místostarostku města 
Ing. Chybíkovou zajištěním vypracování 
celkové koncepce rozvoje zeleně města 
včetně vyznačení ploch pro náhradní 
výsadbu.
(k usnesení 17R-2.1/2016 a komentář k usnesení 

7Z-9.1/2016)

Napojení kanalizace z MČ Brno-jih
RMM vzala na vědomí žádost MČ Brno-
-jih o napojení splaškové kanalizace z 
lokality Přízřenice do kanalizace města 
Modřice a vyzvala MČ Brno-jih k dolo-

žení vodohospodářské přílohy na cílový 
stav dané lokality včetně jejího projed-
nání a odsouhlasení BVK, a. s.
(k usnesení 17R-4.1/2016)

Divadelní představení
RMM schválila Divadlu hudby a po-
ezie Agadir pronájem velké zasedací 
místnosti dne 15. 5. 2016 za účelem 
divadelního vystoupení hry dle knihy 
o modřické mládežnické kopané „Ty 
vogo, ofsajd!“.
(k usneseni 17R-4.2/2016)

Aktualizace termínu zasedání RMM
Z důvodu podávání včasných a aktuál-
ních informací občanům města upravila 
RMM termíny svých schůzí v roce 2016, 
které se budou vesměs konat každé třetí 
úterý v měsíci.
(k usnesení 17R-7.1/2016)

Petice o prosazení emisních limitů a 
metodiky řešení pachových látek v 
novele zákona o ovzduší
RMM podpořila petici o prosazení emis-
ních limitů a metodiky řešení pacho-
vých látek v novele zákona o ovzduší 
č. 201/2012 Sb., ke které mohou připojit 
svůj souhlas i ostatní občané města na 
městském úřadě u paní Ventrubové.
(k usnesení 17R-7.2/2016)

Petice za změnu určení pozemku par. 
č. 1605/2
Občané z lokality Bobrava podali na 
městský úřad petici za změnu určení po-
zemku par. č. 1605/2 v lokalitě Bobrava. 
Peticí za změnu se zabývá pořizovatel 
ÚP města, a jelikož bylo v petici navrho-
váno odkoupení pozemku, je podstou-
pena do projednání v ZMM s tím, že 
majetkový odbor je pověřen zahájením 
jednání s majiteli dotčeného pozemku o 
možném odkupu.
(k usnesení 17R-7.3.1/2016 a 17R-7.3.2/2016)

Hospodaření Základní školy Modřice 
a Mateřské školy Modřice
RMM schválila rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku základní škole 
a mateřské škole za rok 2015. Základní 
škola Modřice hospodařila s výdělkem 
celkem 212 796,24 Kč, který bude roz-
dělen do rezervního fondu a do fondu 
odměn. Mateřská škola Modřice hos-
podařila s výdělkem celkem 50 399,32 
Kč, který bude převeden do rezervního 
fondu. Z obou rezervních fondů budou 
prostředky následně převedeny do 
fondu reprodukce investičního majetku 
(tj. na zajištění oprav budov).

(k usnesení 17R-7.7.1/2016; 17R-7.7.2/2016; 17R-

7.8.1/2016 a 17R-7.8.2/2016)

Dotace Společenství parkových drah
Společenství parkových drah opožděně 
požádalo o fi nanční dotaci na zajištění 
5. Parní Olympie 2016, která se uskuteč-
ní 4.–5. 6. 2016. RMM žádost pro opoždě-
né podání zamítla.
(k usnesení 17R-7.9/2016)

Reklamní předměty města
RMM dle znalostí trhu a dle předlože-
né cenové nabídky schválila pořízení 
reklamních předmětů města Modřice v 
celkové hodnotě 93 220 Kč bez DPH od 
fi rmy PORING, s. r. o.
(k usnesení 17R-7.13/2016)

Protipovodňová opatření
Na základě vyhlášení výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
vypracování studie a projektové doku-
mentace pro územní řízení akce „Modři-
ce – protipovodňová opatření a vyjmutí 
území z aktivní záplavové zóny“ RMM 
projednala návrh hodnotící komise 
soutěže a jako nejvýhodnější nabídku 
schválila nabídku fi rmy Dopravoprojekt 
Brno, a. s., ve výši 687 000 Kč bez DPH. 
Jelikož takto vysoká částka nebyla zařa-
zena do rozpočtu města, pověřila RMM 
fi nanční odbor vypracováním rozpočto-
vého opatření č. 2 a svolala mimořádné 
zasedání ZMM na den 11. dubna 2016.
(k usnesení 17R-7.14.1/2016 a 17R-7.14.2/2016)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) bylo mimo jiné pro-
jednáváno zařazení dotací do rozpočtu našeho města na rok 2016, což je každoroční 
předvánoční folklór. Dovolila jsem si mít připomínky k dotaci římskokatolické mod-
řické farnosti (dále ŘFK Modřice) ve výši 500.000 Kč, kde jsem navrhla částku 0, 
což nebylo odsouhlaseno. Podle očekávání vzbudil můj návrh spoustu negativních 
emocí, ale na druhé straně i kladný ohlas.

Co mě k tomu vedlo? Rozhodně ne to, jestli jsem věřící nebo ne. Moje důvody byly 
čistě pragmatické. ŘFK Modřice je dotována poměrně štědrou částkou každý rok. 
Např. od roku 2004 do roku 2016 včetně obdržela celkem 5.810,000 Kč, což je podle 
mých zjištění jedna z nejvyšších dotací, která kdy byla poskytnuta farnostem v oko-
lí Modřic. Pokud vím, většina fi nančních prostředků z této částky byla použita na 
opravu modřického kostela, s čímž nelze než souhlasit. Je nejen církevní, ale i histo-
rickou památkou a každý člověk, pokud není barbar, ví, že památky se mají a musí 
opravovat a udržovat. Tzn., že po letech oprav je nyní modřický kostel v pořádku. 
Je staticky zajištěný, opravený, vymalovaný, natřený. Nedokážu odborně posoudit, 
jestli střecha, na jejíž opravu byla odsouhlasena ZMM na rok 2016 suma 500.000 Kč, 
je v tak špatném stavu, že se musí opravovat. (Osobně si myslím, že ne.) V žádosti o 
dotace nebyl uveden důvod pro její opravu.

Takže, kde je to „ale“?
Od roku 2013 je v dotacích pro ŘFK Modřice obsažena i částka na opravu místní fary. 
V roce 2013 a 2014 to bylo po 500.000 Kč, v roce 2015 rovněž 500.000 Kč, ale farnost 
požádala o přesun nevyčerpané částky 221.868 Kč do letošního roku. A tady pro mě 
nastal problém.
Je fara určena pro širokou veřejnost? Podle mého názoru ne. Je uzamčená a využí-
vá ji poměrně úzká skupina občanů. Nabízí se zde paralela s domem s podloubím 
na nám. Svobody (jediným památkově chráněným obytným domem v Modřicích), 
kdy majitelé žádali také o dotaci na opravu fasády a město 
jim nabídlo celkem směšnou částku 50.000 Kč, což nakonec 
nepřijali.

Sylva Bernátová, zastupitelka za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, 

osmodrice@seznam.cz

Libor ProcházkaSylva Bernátová

Dotace, které modřická farnost obdržela, jsou vlastně darem všech modřických 
daňových poplatníků. Takže bych očekávala větší otevřenost vůči veřejnosti, a to 
doslova. Modřický kostel je většinu času uzamčený (což je v dnešní době celkem 
pochopitelné), ale proč se není ve dne možné dostat do prostor, které ho obklopují, 
sednout si zde třeba na lavičku a „porozjímat“, nevím. Za mého mládí to možné bylo. 
Ve městě, které disponuje tolika policisty, by snad nebyl problém uhlídat pořádek.
Není zde jediná informační tabule, která by poskytla informace o historii této stavby i 
místa. Hodně místních a domnívám se, že i přespolních občanů by také uvítalo mož-
nost kostel navštívit např. i s odborným výkladem, což by se několikrát za rok určitě 
dalo zrealizovat.  Ovšem tady by stálo za úvahu pokusit se o navrácení významného 
sousoší z 15. století – „Kristus na Hoře Olivetské“, které bylo kromě 2 soch zapůjčeno 
Moravské galerii a Diecéznímu muzeu v Brně. Tím by se atraktivita modřického kos-
tela i Modřic jistě zvýšila. (viz článek Rudolfa Procházky „Pozapomenutá památka“ 
ve Zpravodaji č. 4/2012)

Dalším „ale“ je trapná diskuse o dotacích na prosincovém  ZMM, jestli přispět či ne v 
požadované výši na činnost oddílů skautů a Brabrouků (jednalo se o rozdíl 5 a 10.000 
Kč), organizacím, které se nezištně věnují dětem a mládeži. Přitom na druhé straně 
se velkoryse, bez mrknutí oka, rozdávají statisícové částky.

Dlouho jsem se rozmýšlela, jestli vůbec nějaký článek napsat, protože „církevní“ 
téma je v naší společnosti  hodně diskutované a často rozděluje občany na dva ne-
smiřitelné tábory. To nebyl a není můj úmysl, ale bylo by dobré, kdyby tento článek 
přispěl nejen k informovanosti modřických obyvatel, ale především k inspiraci všech 
zainteresovaných, jak některé věci dělat jinak, nově.

A co vy na to? Pokud vás toto téma zajímá, napište do Zpravodaje svoje názory.
Libor Procházka, zastupitel za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Pro informaci uvádíme, že i když autorkou článku je Sylva Bernátová, jsou zde uvedeni 
oba zastupitelé. Nesplňoval by totiž podmínky Informačního řádu vydaného městem 
Modřice, který jednotlivým zastupitelům povoluje publikovat články max. o 2800 zna-
cích s rozsahem do 1 tiskové strany.
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Poplatky

Oznamujeme občanům, že poplatek za psa a nájem z obecního pozemku byl splatný 
do konce měsíce března 2016.

Občané, kteří tak neučinili, mohou poplatky uhradit přímo na pokladně Městského 
úřadu Modřice, přízemí, dveře č. 2 . 

Žádáme občany, kteří již psa nevlastní a nenahlásili změnu, aby tak učinili osobně co 
nejdříve. Zdržíme se tím zbytečného upomínkování poplatníků.

Skenování dokumentů pro občany

V poslední době se Městský úřad setkal s požadavky občanů na skenování doku-
mentů a jejich překopírování na rozličná média, případně následné odeslání mailem. 
Velice rádi bychom žádostem vyhověli, je ale několik důvodů, kvůli kterým to nelze. 
Jedním z nich je možné ohrožení interní počítačové sítě viry na přineseném médiu. 
Každý z počítačů Městského úřadu Modřice je součástí počítačové sítě a ohrožení 
jedné stanice by mohlo mít následky pro celou síť. Město Modřice nemá k dispozici 
žádný „volný“ počítač, který není součástí sítě a který by byl vhodný k takovému vy-
užití. Dalším důvodem jsou požadavky na následné odeslání, nemá-li občan s sebou 
médium ke kopii. Odeslání z mailu žadatele nepřipadá v úvahu, protože jej nelze pus-
tit k počítači připojenému k centrální síti, a odeslání z pracovního mailu zaměstnance 
města Modřice je nepřípustné.
Jednalo by se o zneužití jednotky pro jiný účel, než ke kterému je zřízena. 
Mohla by například nastat extrémní situace (která se ovšem skutečně stala), že za-
městnanec např. odešle objednávku, občan ji neuhradí a pro dodavatele je objedna-
tel ten, kdo dokument zaslal – to znamená zaměstnanec města, z jehož e-mailu došlo 
k objednávce. Všichni pracovníci jsou řádně poučeni, že není možné odesílat cokoli, 
co se netýká činnosti města. Věříme, že občané tuto situaci pochopí.
Vzhledem k tomu, že máme zájem na poskytování této služby, vytvořili jsme podmín-
ky pro skenování v místní knihovně, a to v její provozní době. Skener se nachází u 
počítače pro veřejnost. Občan má možnost si přinést vlastní médium a elektronickou 
podobu dokumentu si překopírovat způsobem, který si zvolí. K dispozici je i interne-
tové připojení pro případné odeslání souboru ze soukromého mailu občana. Služba 
s sebou nenese žádné výrazné náklady, proto je zcela zdarma.

Bc. Andrea Kovářová

vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Modřice

Má Reakce na Odpověď starosty města z předchozího

zpravodaje.

Jelikož jsem limitován počtem slov, budu stručný.

Jak je to s kontrolou a pokutou (správním řízením)?

Z konstatování pana Starosty by se mohlo vyznít, že pokud není udělena pokuta, 
není to závažné. Pojďme se podívat, jak vlastně kontrola probíhá:   

1) Na úřadě je provedena kontrola.
2) Výsledek kontroly je oznámen kontrolované osobě - Starostovi.
3) Pokud kontrola najde porušení, vyzve kontrolovanou osobu k nápravě
4) Pokud není náprava do určeného termínu realizována, přichází Správní řízení z 
kontrolovanou osobou, které může být ukončeno pokutou. Pokuta může být kont-
rolované osobě uložena až ve správním řízení, nikdy ne kontrolním orgánem.

Z tohoto plyne, že k sankci jen výjimečně. Tudíž konstatování, že míra porušení je 
úměrná pokutě, je jen holá výmluva. Pokud by to byl nový starosta, lze přimhouřit 
oči. V případě profesionála s více jak 9 letý praxe ve funkci Starosty je to z mého 
pohledu občana zarážející.

Navíc v tomto případě je problém jinde. A to v ignoraci výsledku Kontroly kontrol-
ního výboru. Na základě takové reakce jsem požádal o kontrolu Inspektorát práce, 
který potvrdil naše podezření a našel i nejedno porušení zákona. Občany by určitě 
zajímalo, co jste v reálu porušil, co v reálu znamenají jednotlivá porušení?

Chcete zákony? Způsoby ukončení kontroly jsou defi novány v ust. § 18 zákona č. 
255/2005 Sb., o kontrol (kontrolní řád) - ani jedna z těchto možností dosud nenastala. 
Jakmile však nastane, uloží se kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole (viz. ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2005 Sb., o in-
spekci práce) a stanoví se lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků.

K mému slovu opět. Dne 5ledna 2015 jsem poprvé upozornil (neveřejně pana staros-
tu na to, že porušuje zákon). Cituji:
„Zákon mi, jako zastupiteli, umožňuje publikovat v tzv. radničním periodiku. Tzv. 
podmínky Informačního řádu, které upravují tzv. pravidla pro publikování do zpravo-
daje jsou tudíž v rozporu se zákonem.“ K tomu snad jen dodám, že tento zmiňovaný 
zákon č. 305/2013 Sb nabyl účinnosti dne 1. listopadu 2013.

Ing. Erik Mikuš - zastupitel

1134 35
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Dovětek k architektonické soutěži na Víceúčelovou sportovní halu Modřice

Z důvodu úplného informování občanů o průběhu architektonické soutěže a následných pří-

spěvků zveřejněných v listopadovém Zpravodaj poskytujeme závěry Dozorčí rady České ko-

mory architektů. 
Ing. Hana Chybíková
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Foto: M.Hájek, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz

Jak jsme vítali jaro natřikrát…..

Vynášení smrtky a vítání jara v Modřicích je pro malé i velké příznivce folklóru už 
zažitá několikaletá tradice.
Velkou generálkou před veřejnou akcí bylo vystoupení dětského folklórního krouž-
ku 10. března v pasivním bytovém domě pro seniory v Modřicích. Ono to vlastně 
vystoupení nebylo. Byla to ukázka naší zkoušky zaměřená na jarní lidové zvyky. 
Nechyběla smrtka ze slámy, lítečka, stuhy na zdobení  a nezapomnělo se ani na zvět-
šené texty pro přítomné diváky. A potom už jsme jen zpívali, tancovali a společně se 
seniory nazdobili líta, které jsme jim věnovali na památku. Krásné odpoledne jsme 
zakončili tanečními hrami, při kterých se zapotili malí i velcí tanečníci. A tak jsme 
vítali jaro poprvé….
Na smrtnou neděli 13. března náš folklórní kroužek pořádal v Modřicích tradiční vy-
nášení smrtky a vítání jara. Tentokrát jsme akci naplánovali na dopolední čas.
Po přivítání všech zúčastněných jsme si s dětmi něco zopakovali o historii a průběhu 
tohoto zvyku. Smrtka byla nastrojená a tak po krátkém tanečku a zpívání jsme, v čele 
s ní, vyrazili průvodem po Modřicích. A jak se patří s náležitým hlukem. Během cesty 
jsme si zazpívali, říkadla o smrtce „zahalekali.“ U řeky statečný Petřík zapálil smrtku 
a hodil do vody. Tím defi nitivně zima ukončila „svoji vládu“. A jako symbol jara si 
děti nazdobily lítečka. Na závěr ještě jarní písničky a tanečky s lítem. Počasí nám sice 
nepřálo, opravdu byla velká zima, ale odměnou pro všechny krojované (a to jich 
bylo letos požehnaně) i nekrojované účastníky bylo občerstvení včetně pučálky a 
čaj (pro dospělé punč). Pro vzpomínku na tento den si mohl každý pro sebe nazdo-
bit větvičku stuhami. Využiji této příležitosti, jménem vedení dětského folklórního 
kroužku, k poděkování všem za přízeň a zvlášť našim krojovaným dětem.
A do třetice jdeme také trochu jara přinést do Chrlic do Ústavu pro zrakově postiže-
né. S vynášením smrtky, vítáním jara a s velikonocemi se tam budeme prezentovat 
v sobotu 2. dubna. 
S vámi, se všemi příznivci folklóru, se setkáme na „Ženáčských hodech“ 
8. května na náměstí v Modřicích. 
Více se o nás dozvíte na www.folkorni-krouzek-modrice.cz

Ivana Cetlová za DFK Modřice

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK

1Život v našem městěž
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Velikonoční koledníci

Foto: M. Hájek

Život v našem městěŽivot v našem městě

6. května pátek

16:00 hod stavění máje u sokolovny

7. května sobota

9:30-17:00 hod tradiční hodové zvaní

Hodové zvaní doprovází dechová kapela
HOVORANÉ

8. května neděle

12:00 hod sraz stárků - restaurace U Matěje
průvod a vyzvedávání stárek

15:00 hod požehnání v kostele sv. Gottharda

15:15 hod vystoupení u radnice -
Dětský folklórní kroužek města Modřice

15:30 hod předání práva u radnice

16:30 hod hodová zábava u sokolovny

Celou neděli doprovází dechová kapela
LIDUŠKA

Občerstvení zajišťuje restaurace SOKEC

Něco k zakousnutí a stárkovské víno zajišťují
MODŘIČTÍ  HASIČI
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Recitační soutěž žáků ZŠ Modřice

Ve čtvrtek 25. února těsně před jarními prázdninami se v Základní škole v Modřicích 
konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve 3 kategoriích, 0. kategorii zau-
jímali naši prvňáčci, 1. kategorii tvořili žáci druhých a třetích tříd a 2. kategorii žáci 
čtvrtých a pátých tříd. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 dětí, které byly vybrány v 
třídních kolech.
Paní učitelky, jež tvořily komisi, neměly vůbec jednoduchou pozici při výběru nej-
lepších recitátorů, umělecké výkony dětí byly velmi vyrovnané. Přesto se nakonec 
shodly ve výběru nejlepších soutěžících dětí, které budou úspěšně reprezentovat 
naši školu v Okresním kole v Ivančicích. A nyní již výsledky školního kola: 

0. kategorie:

1. místo Gabriel Zápeca z 1.A, 2. místo Samuel Strnad z 1.A,
3. místo Adrian Adam z 1.C.

1. kategorie:  

1. místo Igor Běloševič z 2.A, 2. místo Žaneta Šulová ze 3.A,
3. místo Julie Hroudná ze 3.B.

2. kategorie: 

1. místo Adéla Sedláková ze 4.B, 2. místo Tereza Řehořová 4.B,
3. místo Tereza Knappová 5.B.

Všichni recitátoři byli za své výkony pochváleni a oceněni diplomem a drobnou slad-
kostí, vítězové obdrželi krásné knižní publikace, které zakoupilo SRPŠ.

Výherci, kteří se umístili na prvních dvou místech z každé kategorie, reprezentovali 
naši školu dne 16. a 17. března v Okresní soutěži mladých recitátorů v Ivančicích. 
Ve velké konkurenci žáků z různých škol okresu Brno - venkov  získal náš žák Igor 
Běloševič z 2.A 
1. místo a bude naši školu dále reprezentovat v krajské soutěži. A to nebyly všechny 
úspěchy, ještě žákyně Adéla Sedláková ze 4.B se umístila na pěkném 3. místě.

Této soutěže se účastnily i žákyně 2. stupně Sára Sedláčková a Carmen Petlachová 
ze 7. třídy a Kristýna Šulová z 9. třídy. I když se neumístily na vítězných místech, 
Kristýna Šulová zaujala svým přednesem a za svůj výkon získala Cenu poroty. Za 
vzornou reprezentaci naší školy všechny naše žáky chválíme a vítězům srdečně bla-
hopřejeme. 

Zapsala Mgr. Miroslava Grombiříková

Foto: Mgr. Tomáš Klíma
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Co může udělat školní psycholog pro vaše dítě?

Základem práce školního psychologa je práce se třídou, potažmo skupinou a indi-
viduálně pečuje pouze v ojedinělých případech (a to dosti často ve spolupráci s 
dalšími institucemi jako jsou PPP, SVP, SPC nebo OSPOD).
Abych byla konkrétnější, ráda bych Vás seznámila s mojí aktuální činností na ZŠ Mod-
řice, tak abyste měli možnost zorientovat se v nabídce a na základě ní se třeba ozvat 
nebo přijít na konzultaci, když nabudete dojmu, že právě "to" by Vaše dítě potřebova-
lo. K péči o dítě ve skupině pak přistupujeme, tedy naše školní poradenské pracovi-
ště, ve společném konsensu s rodiči a třídním učitelem. V případě individuální péče, 
která probíhá po vyučování, pak ve spolupráci s rodiči a pravidelnými či občasnými 
konzultacemi s nimi.
Jelikož se poslední dobou objevují na školách v dětské populaci dvě objemnější sku-
piny, a sice děti trpící syndromem ADHD (poruchy pozornosti a hyperaktivita) a děti 
úzkostné, praktikuji sdružování těchto dětí do tzv. relaxačních skupinek, ve kterých 
se učí uvolnit se, zklidnit se, tak aby mohly pokračovat ve výuce s větším klidem a 
soustředěností.
Dalším problémem bývá školní neprospěch, dost často právě z důvodu poruch po-
zornosti, nízkého sebevědomí nebo nadání. Pro tyto děti nabízím stimulačně-eduka-
tivní kroužek, kde s pomocí pracovních listů na trénink pozornosti a paměti a nej-
různějších deskových edukativních a didaktických her procvičujeme se žáky právě 
jejich pozornost, paměť, ale také logické myšlení a znalosti.
Když má Vaše dítě problémy v kolektivu, situaci ve třídě zmapuji, a pokud je třeba, 
zahájím příslušný program, ať už směřující proti šikaně či kyberšikaně nebo zamě-
řený na snižování agresivity a neklidu, rozvoj zdravé osobnosti či kohezi kolektivu.
Prepuberta přináší emoční změny, a tak v těchto třídách často přicházím s progra-
mem Tvořivého deníku, v rámci něhož s emocemi pracujeme a nebojíme se o nich 
mluvit. Děti se v rámci tohoto programu učí druhé nehodnotit a také vzájemné em-
patii. 
Pokud jde o individuální psychoterapeutickou péči, mám specializaci na ty nejmenší 
a praktikuji terapii hrou, u větších pak klasicky rozhovorem.
Psychodiagnostiku provádí školní psycholog také výjimečně (ta je doménou peda-
gogicko-psychologických poraden), věnuji se standardně školní zralosti, ovšem ko-
nečné slovo o případném odkladu má zase PPP. Mohu však nabídnout (bez nutnosti 
další návštěvy v PPP) diagnostiku volby povolání, kterou pravidelně nabízím našim 
deváťákům v lednu a únoru. Volbě povolání, resp. kariérní průpravě se věnuji od 
osmé třídy, individuálně možno i dříve.

Mgr. Jeanette Vrtková

školní psycholožka

,,Stromy navracejí člověku 
zpět harmonii, rovnováhu a 
jsou nepostradatelnými 
pomocníky k uzdravení těla 
i duše." 
 

 1 vzrostlý strom vyrobí denně až 
7.000 litrů kyslíku 

 To je spotřeba kyslíku pro 50 lidí 
 Stromy filtrují a čistí vzduch od 

prachu a škodlivých plynů 
 Vyrovnávají teplotní extrémy 
 Tlumí hluk 
 Jsou domovem mnoha zvířat 
 Je nám s nimi dobře! 
 1 tuna starého papíru zachrání 

až 17 vzrostlých stromů 
 

 
SRPŠ při ZŠ Modřice vyhlašuje již tradiční 

 

Jarní soutěž ve sběru starého papíru 
 
Soutěž je vyhlášena pro všechny děti základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro celé 
rodiny, kamarády a známé. Přineste nám Váš starý papír a podpořte naše školáky.  
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.  
Ohodnocení za snahu a týmovou spolupráci se tentokrát zaměří na jednotlivé třídy. 
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a  zároveň 
za nejvyšší procento zapojených žáků. Děti se s tímto systémem seznámily už v minulém 
ročníku.  
 

Termín: 18. – 22. dubna 2016  

Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici 
Hodiny sběru: 7:00 – 8:00 hodin 

   15:30 - 16:30 hodin 
 
Ceny pro vítězné třídy: 
1. cena: poukázka na 2.000,-Kč 
2. cena: poukázka na 1.200,-Kč 
3. cena: poukázka na 800,-Kč 
 
Děti vítězných tříd si samy rozhodnou, co za získanou výhru pořídí – hry, knihy, zážitkový 
pobyt … Pochopitelně nebude chybět sladká odměna, potlesk a uznání pro každého 
sběrače, ale hlavně dobrý pocit, být součástí něčeho dobrého! 
 
Děcka, vymyslete strategii, bojujte a zároveň pomozte přírodě! 
 
Děkujeme předem všem zúčastněným a těšíme se na setkání u kontejneru . 
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice 

SRPŠ
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81. Komorní koncert - Gymnázium a ZUŠ Pavla Křížkovského 

Brno-Komín 30. 3. 2016

Foto: M.Hájek

FARNOST

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MODŘICE 

 

 
pořádá v sobotu 7. května 2016  

IX. POUŤ KE SVATÉMU GOTHARDOVI 
 
 

 
Nástropní malba v chrámu sv. Gotharda v Modřicích, Rudolf Adámek 1930. 

Poutní mši svatou, zahájenou ve 14:00 h 
bude celebrovat modřický rodák 

Mons. ThDr. VLASTIMIL KROČIL, Ph.D. 
biskup českobudějovický. 

Fotografie a básně představí 
P. FRANTIŠEK TRTÍLEK z Borkovan. 

Ve farním areálu bude připraveno bohaté občerstvení. 

Srdečně zvou P. Mgr. ADAM WOLNY a farníci. 
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Brabroučí Velikonoce

na Strážné

V době 23. – 25. 3. se náš oddíl vydal na 
velikonoční výpravu na krásnou základ-
nu Strážná u Lelekovic. V průběhu ce-
lých tří dnů jsme si spolu zahráli spoustu 
her a ani rukodělku jsme nevynecha-
li.  Vyráběli jsme si ze silonek a hoblin 
ozdobné hlavy, ze kterých nám po zalití 
vyroste tráva či řeřicha, kterou si každý 
dle fantazie zamíchal do hoblin. Večerní 
procházka do Lelekovic se také všem lí-
bila a dozvěděli jsme se při ní spoustu 
zajímavých informací. V rámci přípravy 
na hledání uschovaných pamlsků od za-
jíčka proběhla kuřátková olympiáda. Na 
závěr naší výpravy nám zajíček prozra-
dil, kde všude schoval mlsky a všichni 
jsme se je vydali hledat. Každý z nás si 
něco drobného odnesl. Moc jsme si ce-
lou akci užili a už se těším na další ;-).

Káťa, foto: archiv Brabrouků

BRABROUCI
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“Vaše veličenstvo, Rumplcimprcampr už zase uprchl a 
unesl skoro všechny strážce pohádek.”
“Jak je to možné? Jak se dostal z vězení?” Zlobí se krá-
lovna.
“Moje královno, to vůbec netuším, ale únos strážců není 
to nejhorší...”
“Co se stalo? No tak mluv přece!”
Strážce pohádek řekne velmi potichu: “Ukradl kouzelnou 
hůlku a škodí.”
“To ne! Co napáchal za škody?” Zhrozí se královna.
“Mění snad všechny pohádky. Popelce odehnal holoub-
ky pomocníčky a vypadá to, že nestihne ples, to by zna-
menalo...”
“To by znamenalo, že nepozná prince a navždy zůstane 

sloužit maceše a sestrám. Hrůza!” Královna je celá bledá a má strach, co bude s jejím 
kouzelným královstvím.
“Vaše veličenstvo, to není vše. Prý se usadil v pekle, odkud vyhnal všechny čerty a 
ti tropí samé neplechy. Káča na ně všechny nestačí a protože teď máme jen hrstku 
strážců pohádek, nejsme schopni všechny pochytat.”
“Strašné, nechci ani domýšlet, co by se mohlo stát. To je náš konec. A stalo se snad 
ještě něco?”
“Nerad Vás rmoutím, ale ano. Široký už není široký, zhubl a nezvládne vypít celé 
moře, hledáme způsob jak prince dostat do černokněžníkovy věže.”
“To je doufám už vše.” Šeptá královna.
“Není. Ještě zahnal kouzelného koně Bajajovi a on asi zůstane navždy rolnickým 
synkem a nezachrání princeznu ze spárů draka. A to nemluvím o tom, že schoval 
myslivci pušku, nůž a vůbec všechny zbraně a on nemůže zachránit Červenou Kar-
kulku s babičkou. ”
Královna přeruší strážce: “Už dost! Někdo ho musí zarazit!”
“Ale kdo?”
“Potřebujeme nové strážce pohádek!” Rozhodne královna pohádkové říše. Tak co, 
budeš to právě Ty? Pojeď s námi na skautský příměstský tábor! Více informací najdeš 
na: www.skautimodrice.cz

Veronika “Šveska” Morongová, modricei@skaut.cz 

SKAUTI

Z naší kroniky

Ráno 19. 3. jsme se sešli u so-
kolovny. Rozdělili se do dvou 
skupin. Jedné skupině velela 
Fufí a druhé Šveska. Fufí do-
stala šifry a mapy. Šveska se 
svou družinou odešla. My 
zatím rozluštili, že se máme 
dostat na Kozí horu, kde se měli ukrývat piráti. Cestou jsme luštili šifry a plnili úkoly 
z nich. Kozí horu jsme prozkoumali, ale piráti tam nebyli. Museli jsme jít Pod Kaš-
tany a cestou zase plnit zašifrované úkoly. Piráti se nám schovali. Byla to Šveska a 
její družina. Našli jsme jejich doupě a společně hráli hry, nejlepší bylo zachraňovat 
Princeznu nebo vylepšovat doupě. Potom jsme rozdělali oheň a ohřáli se. Nakonec 
jsme došli do klubovny, kde program pokračoval a my napsali tento zápis. Výprava 
se nám moc líbila!

Týmový zápis všech členů z výpravy Na piráty!
Líbilo by se ti pronásledovat piráty a stát se členem námořní akademie?
Strávit dva týdny na vodáckém táboře a pátrat po uloupeném pokladu?
Máš ráda nebo rád přírodu a toulky krajinou?

Chceš zažít prima dobrodružství a poznat skvělou partu kamarádů na celý život?
Tak se přidej k nám!

Více informací na: www.skautimodrice.cz, modrice@skaut.cz

Skautský příměstský tábor Strážci pohádek 22. - 26. 8. 2016

Máš rád pohádky? Je ti 4-8 let? Nebojíš se zažít dobrodružství na vlastní kůži? Tak 
se přidej ke strážcům pohádek! Hledáme právě tebe! Přečti si o tom, co se děje 
v pohádkové říši a zachraň pohádky dokud není pozdě. Jeď se skauty na jejich pří-
městský tábor.
Více informací na www.skautimodrice.cz nebo na modrice@skaut.cz



www.mesto-modrice.cz 155154Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 4/2016

KULTURA

Přednáška PhDr. Aleše Filipa PhD. - umělecké památky Modřic 

16. 3. 2016

MUZEUM

Foto: M.Hájek

Připravujeme 82. komorní koncert na radnici - středa 25. května 2016 v 19 hod

"Jarní setkání při swingu i další muzice"

Jazzové trio - sólisté ZUŠ - modřický sbor

V úvodním vystoupení zazní skladby, se kterým "Clarteto ZUŠ Ořechov" ve 
složení Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít Skřička a Damián Adamus 
získalo 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ 2016. První klarinet však tentokrát 
převezme pedagogický vedoucí souboru Pavel Rosendorf, protože V. Šromová 
ve stejnou dobu dokončuje Mgr. studium v Olomouci. Dále pak vystoupí Jazzo-
vé trio Milana Kašuby (sólisté Eliška Maršálková a Damián Adamus) a Smíšený 
pěvecký sbor města Modřice pod vedením Jany Šuplerové. Kromě různých 
populárních skladeb sbor zazpívá i několik lidových písní v originální úpravě 
Vojtěcha Javory.

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela

modricke-koncerty.webnode.cz 



HASIČI

Hasičský bál 11. 3. 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

Máša a Medvěd-Zlatá kniha pohádek

Bergen: Popelka a safírový prsten

Eislerová: Největší kniha babiččiných 

říkadel

Francis: Zootropolis

Kelly: Ztracený ježeček

Krček: Příběhy dvanácti měsíců

Perplies: Hrdinové z Dračí ulice 1-4

Pospíšilová: Do lavic!

Przewozniak: Jak se bydlí se strašidly

Richards: Sněhurka hledá poklad

Smolíková: Husův dům

Suchá: Prázdniny s dinosaury

Webb: Tulák, Zrzek, Harry, štěně bez 

domova, Jak Peřinka hledala domov

PRO ŽENY

Byrd: Strážkyně tajemství

Callen: Vikomtův návrat

Cass: Selekce, Elita, První

Fernaye: Hříšná Alžběta

Graham: Ross Poldark. Návrat důmů, 

Demelza-dáma z chatrče

Griffi th: Kořeny růže Tudorovců

Harmel: Porodní bába od řeky Hope

Hunter: Vévodovo pokušení

James: Grey

Jeffries: Anděl smrti

Kelk: Co ta holka chce?, O jedné hol-

ce, Zbožňuji Vánoce

Laurens: V patách Elize Cynsterové

Martin-Lugard: Šťastní lidé čtou a 

pijou kávu

Mlynářová: Život jako hobby

Ng: Vše, co jsme si nikdy neřekli

Pauly: Porodní bába na Syltu

Tan: Údolí úžasu

Třeštíková: Dobře mi tak, To prší moře

Tůmová: A co s tím má společného 

láska?

PRO SILNÉ NERVY

Březina: Promlčení

Granger: Stíny vraždy

Gros: Přežil jsem Buchenwald

Christie: Tři slepé myšky

Lindgrenová: Babičky: mrtvý kuchař

May: Sál smrti

Minier: Kruh

Starr: Zločin u kostela, Neklidné kosti

Vavřík: Návrat z pekla 
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Hejtman kraje přijal pozvání k modřickým hasičům

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek navštívil v úterý 15. března 2016 
Sbor dobrovolných hasičů v Modřicích. Jelikož je sbor od loňského roku organizační 
složkou města Modřice a tímto byla zahájena cesta k jeho faktické profesionalizaci, 
je zásadní otázkou také jeho potřebné materiálně-technické vybavení. Nebylo tedy 
jistě od věci využít stranických kontaktů a pana hejtmana pozvat přímo na místo, aby 
se seznámil s minulostí i se současnými poměry a potřebami hasičů v našem městě.

Návštěva se nesla v přátelském duchu, přičemž v daném okamžiku šly stranou i stra-
nické příslušnosti. Měl jsem tu čest s vedením města přivítat nepočetnou krajskou 
družinu při příjezdu do areálu na ulici Hybešova, společně s velitelem a starostou 
hasičů se následně provedl pan hejtman po objektu, kdy se ve volných debatách 
probraly záměry města, resp. hasičského sboru v případě, že Jihomoravský kraj pod-
poří dotační žádost na materiálně-technické vybavení jednotky. Tímto vybavením se 
rozumí např. zásahové oděvy a helmy, hadice či čerpadla.

V září loňského roku byla schválena zastupitelstvem města Modřice zřizovací listina 
jednotky, která by se do jednoho roku od svého zřízení měla stát plně funkčním 
článkem IZS, byť bude nějakou dobu předtím podléhat dohledu HZS JmK a pojede v 
jakémsi „zkušebním provozu“.

Pan hejtman byl s touto vizí obeznámen a snad i díky dobrému drobnému občerstve-
ní, které hasiči přichystali, se vyjádřil zcela jasně hned na místě: tento projekt a mod-
řičtí hasiči mají moji podporu a Jihomoravský kraj bude jejich počínání nápomocen.
Věřme tedy, že nezbytné vybavení modřické jednotky, které si vyžádá zhruba jeden 
milion korun, bude prostřednictvím nynější krajské samosprávy a na doporučení 
odborných komisí umožněno hasičům pořídit. A to nejen proto, aby Modřice a okolí 
přírodní živly krotily zase o něco lépe, ale možná i pro ten pocit, že se naše město sta-
ne základnou záchranných výjezdů, útočištěm hasičského sportu a nebude v tomto 
smyslu brněnskou periférií.

Mgr. et. Mgr. Tomáš Kratochvíl

FOTO: JMK
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SPORT

Cyklistická Stezka Brno - Vídeň

Půl milionu. Cyklistickou stezkou Brno-Vídeň projel rekordní 

počet návštěvníků 
Cyklistickou stezku Brno-Vídeň využilo vloni ke svým cestám více jak půl milionu 
lidí.  Jedná se o dosud nejvyšší evidovanou návštěvnost na české straně. Počty lidí 
zaznamenalo šest monitorovacích zařízení rozmístěných na trase. Podle propočtů 
však bylo toto číslo ve skutečnosti ještě vyšší, zhruba o 200 tisíc lidí, protože tři z 
takzvaných sčítačů byly uvedeny do provozu až v polovině roku.
Nejvíce cyklostezku využívají obyvatelé města Brna a v letních měsících padají re-
kordy i v Pasohlávkách. Za loňský červenec tam například zaznamenali na 25 tisíc 
průjezdů.
Cyklistická stezka Brno-Vídeň začíná u brněnského hlavního nádraží, vede kolem 
haly Rondo a dále podél řeky Svratky k Obchodnímu centru Olympia. Odtud pokra-
čuje v délce zhruba 70 kilometrů na jih až do Hevlína u hranic s Rakouskem. Pohodl-
ně lze po ní dojet až do Vídně.

Nejen turisté, stezku užívají i místní 
Nejvyšší frekvenci cykloturistů zaznamenal sčítač umístěný v brněnských Přízřeni-
cích. Od loňského července, kdy byl na cyklostezku nově instalován, kolem něj do 
konce roku projelo, nebo prošlo na 100 tisíc lidí. Druhou největší návštěvnost zazna-
menalo za stejnou dobu zařízení v Rajhradě, zhruba 80 tisíc lidí, a na novém úseku 
ve Vranovicích to bylo 20 tisíc lidí. V Opatovicích, Židlochovicích a Pasohlávkách 
zaznamenali za celý loňský rok přibližně po 100 tisících lidech.
Stezku využívají nejen cykloturisté, ale i obyvatelé obcí. Za cestami do práce, do 
školy, či za službami. „Rozvíjet turistický ruch, ale souběžně i bezpečnou alternativní 
dopravu pro obyvatele regionu je směr, kterým se chce vedení cyklostezky ubírat i v 
následujících letech. Shodně s aktuální koncepcí rozvoje cyklistiky Jihomoravského 
kraje,“ potvrdila předsedkyně dobrovolného svazku obcí Jana Drápalová. Právě kraj 
je významným partnerem cyklostezky Brno- Vídeň, významným členem je i statutár-
ní město Brno.

Nejvíce bezpečná stezka v republice
Cyklostezka Brno-Vídeň je jihomoravskou páteřní osou, která spojuje dvě evropské 
metropole. Na české straně ji spravuje dobrovolný svazek 23 obcí, včetně města 
Brna. K hranicím s Rakouskem měří 77 kilometrů, z toho plných 70 kilometrů spl-
ňuje parametry dopravně bezpečných tras pro cyklisty. Cyklostezka Brno-Vídeň je 
tak v současné době nejvíce bezpečnou stezkou v republice. Nové povrchy byly 
vybudovány hlavně v posledních letech za přispění evropských dotací, přispívá také 
Jihomoravský kraj.

Nové úseky
V uplynulém roce 2015 bylo postaveno zhruba 7 kilometrů bezpečných úseků pro 
cyklisty, které vedou mimo rušné silnice. „Vznikly v Modřicích kolem Obchodního 
centra Olympia. Směrem na Chrlice byl vyřešen nebezpečný transit přes dálnici D2 
k vlakovému nádraží. Po bezpečném úseku bez aut se dá projet z Brna do Rebešovic 
a Rajhradu. V Židlochovicích se cyklisté a pěší dočkali přehledného a bezpečnějšího 
přejezdu přes rušnou silnici Židlochovice - Blučina. Nová stezka bez aut spojuje nově 
také Vranovice a Přibice,“ vyjmenoval tajemník svazku Libor Šrámek. 
V nejbližší době se plánuje úprava povrchu polní cesty z Přibic do Ivaně. Stavební 
práce na rekonstrukci komunikace startují také v Rajhradické ulici v Opatovicích.

Dagmar Sedláčková

Zahájení sez  ´ny
na cyklostezce
Brno - Vídeň

7. 5. 2016
Hevlín

Laa an der
Thaya

Výlet
do PIVOVARU

HUBERTUS
v Laa a.d. Thaya

hasičské zbrojnice
a historického

centra START
8:00 BRNO - Rondo

dále orientačně:
9:30 Židlochovice nám.

10:45 Ivaň hospoda
12:00 Nový Přerov Jáňův dvůr

13:00 Hevlín PIC
program, občerstvení

14:00 Laa a.d.
Thaya

HEVLÍN: 
  Mažoretky

                     z Velkého Karlova

              Kapela Granit
Vlakem z Brna:
směr Vranovice odj. 9:10
směr Hrušovany n/j., Novosedly odj. 8:49
Vlakem do Brna:
odj. Novosedly 17:41, Vranovice 18:16 a 19:16

Pořadatelem akce je DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň ve spolupráci s obcí Hevlín
a městem Laa an der Thaya a mikroregionem Hrušovansko. Pořadatelé si vyhrazují
právo na změnu programu. www.brnoviden.cz
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Domácí zápasy Městského nohejbalového klubu Modřice

v roce 2016

"A" mužstvo - Extraliga mužů
datum hod. domácí hosté

23.4.16 14:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" TJ Spartak Čelákovice

7.5.16 14:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" SK Šacung ČNES Benešov 1947

8.5.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" SKN Žatec

21.5.16 14:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary

25.6.16 14:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" TJ DYNAMO Propagační podnik České 

Budějovice

27.8.16 14:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" NK CLIMAX Vsetín

10.9.16 14:00 MNK SDS EXMOST Modřice "A" TJ AVIA Čakovice "A"

"B" mužstvo - II. liga mužů
datum hod. domácí hosté

23.4.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" NK CLIMAX Vsetín B

7.5.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" SK Šacung ČNES Benešov 1947 B

4.6.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" SK DRAK Dalečín

25.6.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" TJ Sokol Zbečník

27.8.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" NK Dynín

3.9.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" SK Bělá

11.9.16 10:00 MNK SDS EXMOST Modřice "B" NK R.U.M. Holubice

"Dorost" - Botas dorostenecké liga
datum hod. domácí hosté

1.5.16 12:00 MNK SDS EXMOST Modřice NK CLIMAX Vsetín

29.5.16 12:00 MNK SDS EXMOST Modřice SK Bělá

26.6.16 12:00 MNK SDS EXMOST Modřice TJ Sokol Zbečník

Kalendář akcí na portálu Cyklistické stezky Brno-Vídeň
Pořádáte tradiční, či neobvyklou akci pro veřejnost? Víte o něčem zajímavém ve va-
šem okolí? Dejte o tom vědět prostřednictvím informačního portálu Cyklistické stez-
ky Brno – Vídeň. 
Hledáte tipy na volný čas? Sledujte kalendář akcí na www.brnoviden.cz. Náměty a 
pozvánky posílejte na info@brnoviden.cz. Sledujte nás také na Facebooku Cyklistická 
stezka Brno-Vídeň.

Sčítače nejsou fotopasti
Zhruba 50 tisíc korun stála oprava takzvaného sčítače pohybu na cyklostezce v Opa-
tovicích na Brněnsku. Neznámý vandal ho zcela zdemoloval a odcizil část zařízení v 
polovině ledna. Dnes už na místě stojí nové monitorovací zařízení, které tam nechala 
znovu naistalovat Cyklistická stezka Brno-Vídeň, jenž je majitelem a správcem zaříze-
ní. Případ řeší Policie ČR.
 „Skříňka byla zcela vyvrácená z betonového základu a bylo z ní vytrženo sčítací za-
řízení. Mezi vnějším a vnitřním ochranným obalem byly před čidly nalezeny úlomky 
dřeva a různých předmětů, kterými se pachatel zřejmě nejdříve pokoušel vyřadit sčí-
tač z provozu. Pak se ale pravděpodobně bohužel rozhodl k radikálnějšímu řešení,“ 
uvedl starosta Opatovic Zdeněk Keclík.

Vedení cyklostezky a starostové se s úmysl-
ným poškozováním monitorovacích zařízení 
potýkají často. Jedním z důvodů vandalismu 
mohou být mylné představy o tom, že zaříze-
ní funguje jako fotopast, či policejní radarový 
záznam. Toho se nejvíce obávají neukáznění 
řidiči. Po cyklostezce totiž občas jezdí i tam, 
kde to zakazuje dopravní značení. Sčítače na 
cyklostezce však nepořizují žádný usvědčující 
materiál. Reagují pouze na tepelné zdroje infor-
mací v blízkosti optického čidla a na kontaktní 
signály propojené s povrchem vozovky. Nevy-
tváří žádný obrazový záznam. 

Ilustrační foto: Archív TIC Pasohlávky

-sed-
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Modřický pohár 2016

Jak to vypadá, když se tradiční role obrátí, bylo k vidění v sobotu 12. března dopo-
ledne. Vozidlo modřické Městské policie se opakovaně stalo terčem pronásledování 
ulicemi města. Nehledejme v tom ale žádnou lacinou senzaci, to se jen naši policisté 
aktivně ujali role předjezdce před pelotonem běžců ve 20. ročníku závodu o Mod-
řický pohár. Všechno ostatní už ale probíhalo obvyklým způsobem. Jako vždy jsme 
se setkali s velice vstřícným přístupem nejen od Městské policie a vedení města, ale 
také od vedení Základní školy na Benešově ulici i pana školníka a paní kuchařky. Z 
vlastní zkušenosti vím, že běžci si kromě samotného průběhu závodu odnášejí také 
povědomí o tom, jak se na daném místě cítili před závodem i po něm. Proto všem 
děkujeme za jejich ochotu a práci, pomáháte nám propagovat naše město. 

Modřický běh je již mnoho let součástí seriálu Brněnský běžecký pohár. O technic-
kou stránku, tedy prezentaci závodníků a vydávání startovních čísel, měření časů 
pomocí čipové technologie a zpracování výsledků, zajištění komentátora a lékařské 
služby, se stará organizátor celého seriálu Atletika UNI Brno. Při současném velkém 
počtu účastníků se totiž takového úkolu dokáže se ctí zhostit jen zkušený tým. Míst-
ní pořadatelé zajišťují vyznačení a zabezpečení trasy závodu, vytvoření příjemného 
zázemí pro závodníky, občerstvení a vyhlašování vítězů včetně zajištění cen. Skvěle 
nám pomáhají sponzoři a patří jim za to dík – konkrétně společnostem Bachl, Deliko-
mat, FINO Trade, A-L Služby Pevná a kuchyni hotelu Gregor. Zatím se nám bohužel 
nepodařilo získat jen sponzora přes pěkné počasí, i přesto si ale na počasí v posled-
ních letech naštěstí nemůžeme stěžovat.

Když před 20 lety Jarek Pudelka uspořádal první ročník závodu, zhruba dvacítka 
závodníků se převlékala ve skladové hale Modiosu, výsledky se zapisovaly tužkou 
na papír a díky tak nízkému počtu běžců se dalo vyhlásit pořadí všech závodníků. 
Asi nikdo by tehdy nedokázal odhadnout, že do letoška už účast ve všech kategori-
ích naroste na 677 závodníků. S radostí kvitujeme hlavně vysokou účast nejmladších 
závodníků a úspěchy místních borců. Ve vyšších věkových kategoriích dominují čle-
nové sportovních oddílů a dlouholetí běžci, takže šance na medailové umístění není 
velká. Velkou radost nám udělalo 3. místo Martina Šimunka v jeho věkové kategorii 
hlavního závodu na 10 km, protože modřického závodníka „na bedně“ v kategorii 
dospělých u nás opravdu dlouho nepamatujeme. Celkové vítězství si v ženské kate-
gorii odnesla Tereza Eliášková (AK Olymp Brno), v mužích navázal Jan Kohut (Eli-
tesport Team) na svůj dřívější triumf z roku 2013. Podrobné výsledky lze najít na 
stránkách organizátora zimního běžeckého seriálu www.atletikauni.cz v sekci Seriály. 
Našli jsme v nich i další účastníky z Modřic a doufáme, že se nejen jim závod líbil a 
nenechají si ho ujít ani v příštím roce.

Za organizátory B. Krejčí.

Foto: M.Hájek
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Výsledky Modřického poháru 2016

Muži, 10 000 m

1. KOHUT Jan Elitesport Team 00:31:10 Muži

2. MÍČ Robert RELAX Fit.cz Team/UNI Brno 00:31:30 Muži

3. ČÍPA Jiří Bystré 00:31:34 Muži

1. ORÁLEK Daniel AC MS Brno/Adidas Boost 00:32:26 Muži-vet.1

2. KLEIBL Martin Slovan Podlesí 00:33:42 Muži-vet.1

3. DUFEK Jan Hustopeče 00:35:25 Muži-vet.1

1. KRATOCHVÍL Pavel Atletic Třebíč 00:35:34 Muži-vet.2

2. ČUHEL Jiří SK Křtěnov 00:39:41 Muži-vet.2

3. ŠIMUNEK Martin Botanka Running 00:40:04 Muži-vet.2

1. BARTÁL Lubomír BK Hodonín 00:41:48 Muži-vet.3

2. FIEDLER Jan AC Moravská Slávia Brno 00:42:30 Muži-vet.3

3. SUCHÝ Karel Atletic Třebíč 00:42:34 Muži-vet.3

Junioři a dorostenci, 5 100 m

1. FIALA Dan Elite Sport Team 00:17:00 Junioři

2. ŠANCA Ondřej ČVK Brno 00:17:27 Junioři

3. FIALA Andrej Elitesport Team 00:18:25 Junioři

1. KLÍČ David Elite sport  Boskovice 00:17:20 Dorostenci

2. HAVLENA Jan SK SPIRIT Brno 00:17:30 Dorostenci

3. ŠTĚPÁNEK Gabriel JAC Brno 00:17:49 Dorostenci

St.žáci, 1 500 m

1. STIBAL Jakub AC Moravská Slavia Brno 00:04:36 Žáci st.

2. SLAVÍK Ondřej Sokol Přísnotice 00:04:37 Žáci st.

3. ŠMÍDA Michal Drahanský sport team 00:04:41 Žáci st.

Ml.žáci, 1 200 m

1. MORÁVEK Jaromír AC Moravská Slavia Brno 00:04:17 Žáci ml.

2. DOUŠEK Tomáš Tesla Brno 00:04:23 Žáci ml.

3. OSOLSOBĚ Jindřich AHA Vyškov 00:04:27 Žáci ml.

Přípravka starší - chlapci, 800 m

1. KOUTNÝ Jan AK Drnovice 00:02:34 Přípr.st.H

2. HANEK Štěpán ŠKK Židlochovice 00:02:36 Přípr.st.H

3. PLEVA Tomáš AHA Vyškov 00:02:43 Přípr.st.H

1. MOTAŇ Michal 00:01:03 Přípr.ml.H

2. KOUTNÝ Ondřej AK Drnovice 00:01:05 Přípr.ml.H

3. SUCHÁNEK Adam VSK Univerzita Brno - Slatina 00:01:05 Přípr.ml.H

Mladší, 200 m

1. FIALOVÁ Anna TJ Sokol Přísnotice 00:00:49 Mladší

2. HALUŠKA Filip Modřice 00:00:51 Mladší

3. FRITZOVÁ Tereza Drahanský sport team 00:00:53 Mladší

Ženy, 5100 m

1. ELIÁŠKOVÁ Tereza AK Olymp Brno 00:19:43 Ženy

2. KUTROVÁ Eliška AK Olymp Brno 00:19:31 Ženy

3. PUKLOVÁ Patrícia Šport Team Hritz 00:19:43 Ženy

1. JANČAŘÍKOVÁ Lenka AAC Brno 00:20:32 Ženy-vet.1

2. DOUBKOVÁ Kateřina AK Perná 00:20:40 Ženy-vet.1

3. HLAVÁČOVÁ Jaromíra 00:21:03 Ženy-vet.1

1. MARTINCOVÁ Ivana AC Moravská Slávia Brno 00:20:59 Ženy-vet.2

2. DURNOVÁ Marta (ČR) Branopac ANTALIS 00:22:27 Ženy-vet.2

3. ŽÁKOVSKÁ Alena Horizont Kola Novák Blansko 00:22:59 Ženy-vet.2

1. SLAVÍČKOVÁ Jarmila BehejBrno.com 00:23:27 Ženy-vet.3

2. DVOŘÁKOVÁ Eva Prostějov 00:24:05 Ženy-vet.3

3. KAŠOVÁ Hana Barnex Sport Brno 00:25:37 Ženy-vet.3

Juniorky a dorostenky, 5 100 m

1. TICHÁ Karolína Elite sport  Boskovice 00:22:24 Juniorky

2. KALDOVÁ Veronika Jedem stopem 00:22:57 Juniorky

3. LIŠKOVÁ Kateřina Sokol Bílovice nad Svitavou 00:23:01 Juniorky

1. PROKEŠOVÁ Alice AK Olymp Brno 00:19:03 Dorostenky

2. HAVLENOVÁ Barbora SK SPIRIT Brno 00:20:38 Dorostenky

3. JEŘÁBKOVÁ Alžběta AC Moravská Slávia Brno 00:21:51 Dorostenky

St.žákyně, 1 500 m

1. KUČEROVÁ Lucie ACT LERAK 00:05:08 Žákyně st.

2. ČAJKOVÁ Kristýna AK Hodonín 00:05:16 Žákyně st.

3. OBOŘILOVÁ Tereza SK Speed Brno 00:05:21 Žákyně st.

Ml.žákyně, 1 200 m

1. HUTÁRKOVÁ Veronika VSK UNI Brno 00:04:22 Žákyně ml.

2. PIJÁKOVÁ Tereza VSK UNI Brno - Orel Obřany 00:04:37 Žákyně ml.

3. HOLEŠINSKÁ Iveta ŠAK Židlochovice 00:04:42 Žákyně ml.

Přípravka starší - dívky, 800 m

1. BEZDÍČKOVÁ Dominika ROADCROSS TEAM Blansko 00:02:47 Přípr.st.D

2. MACHARÁČKOVÁ Anna VSK Univerzita Brno 00:02:49 Přípr.st.D

3. SIGMUNDOVÁ  Adéla ŠAK Židlochovice 00:02:50 Přípr.st.D

Přípravka ml. dívky, 300 m

1. BRADÁČOVÁ Nikola ACT LERAK 00:01:01 Přípr.ml.D

2. MAZÁLKOVÁ Natálie AK Tišnov 00:01:03 Přípr.ml.D

3. HAVELKOVÁ Lucie AC Moravská Slávia Brno 00:01:04 Přípr.ml.D

Nejmladší, 80 m

1. KREIDL Jan 00:00:20 Nejmladší

2. POLÁKOVÁ Sára SK Speed Brno 00:00:22 Nejmladší

3. HAVLÍČKOVÁ Sabina 00:00:23 Nejmladší
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Voní máta a réva

a listy tabáku

a oheň neumdlévá,

je chvíle zázraků.“
Josef Hanzlík - básník 

Konečně jsme se dočkali  -  jaro je tu 
a na zahrádkách se pilně pracuje a 
dohání to, co v březnu počasí nedovo-
lilo. Příroda je však mocná a všechno 
dožene.

Z mušovských jezer se husy chystají k 
odletu i havrani nás opustili a přilétají 
vlaštovky, a to podle starého přísloví 
„jedna vlaštovička jaro nedělá“, protože 
se vracejí k nám z jižních krajů v hej-
nech. Víte, že vlaštovka je u nás ohro-
žený druh a nesmí se tudíž shazovat 
vlaštovčí hnízda? Pokud by vás někdo 
přistihl, tak dostanete pěknou pokutu.

Vlaštovky létají rychlostí až 80 km v ho-
dině a také mají velmi mnoho nepřátel. 
Například ostříže a sokoly – ti je hojně 
loví. Nebýt těchto nepřátel, mohly by se 
vlaštovky dožíti až patnácti let. Největší 
problémy mají v době trvalejších dešťů 
- trpí hlady, protože v deštích nelétá 
hmyz a ony si jinak než v letu neumí 
obstarat potravu. 

Říká se, že tam, kde vlaštovička sídlí, 
přináší štěstí do domu. Pravda, nadělají 
trochu nepořádku, ale zase vychyta-
jí všechnu nám nemilou havěť. Tak 
buďme na ně hodní a neshazujme jim 

hnízda, protože vlaštovky se další rok 
do nich mohou vrátit. Doufejme, že s 
vlaštovkami přibude více sluníčka a tep-
la a bude nám hned veseleji a budeme 
slýchat to jejich štěbetání a sledovat, jak 
se vzorně starají o své potomky.

Také vás může překvapit, že v truhlíku s 
muškáty na balkoně vám zahnízdí další 
z našich dobrých známých – kos.

I kos je užitečný a také ho můžeme 
slyšet, jak na jaře z nejvrchnějších větví 
stromů zpívá své „jde jaro, jde jaro“, 
nebo jeden z jeho koncertů.  A také, 
jak po dešti ze země tahá žížalu jako 
provázek, aby uspokojil své věčně hla-
dové potomstvo. Tak mu prosím na tom 
balkoně popřejte trochu klidu, pokud se 
zrovna u vás usadí.

Znáte to Halasovo veršování „táto, já 
viděl kosa na trávníku, zavazovat si 
tkaničku…“.

Bude to krásná a poučná podívaná i pro 
děti.

Přeji vám všem slunečné a kvetoucí 
jaro a lásky plný nejen májový čas.
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Zpravodaj 4/2016

Velikonoce v Anavitě? O Zeleném čtvrtku špenát, vajíčka v cibu-

lových slupkách a dům provoněný mazanci 

Dodržování tradic, významných dnů a svátků – to je jeden z pilířů fi lozofi e každodenní 
péče v Anavitě. „Chceme i tímto způsobem zachovat co největší kontinuitu našich kli-
entů s životem, jaký běžně žili před příchodem k nám do zařízení,“ říká ředitel Domova 
seniorů Anavita v Masarykově ulici Jiří Dušek. Velikonoční svátky a vítání příchodu 
jara patří podle něho k vůbec nejsilnějším momentům roku.

Jak to doma krásně vonělo, když se pekly velikonoční mazance sypané mandlemi 
či medové jidáše, jaké zvyky se udržovaly na "Sazometnou" středu, co se jedlo o 
Zeleném čtvrtku a proč dodržoval půst na Velký pátek? Čím se docílí krásně červená 
barva kraslic, jakou technikou se barví vajíčka na Brněnsku, a proč se velikonočnímu 
beránkovi uvazuje na krk mašlička se zvonečkem?

Na to všechno vzpomínali o Pašijovém týdnu před Velikonocemi klienti Anavity v 
Modřicích, kde interiér ozdobila aranžmá plná velikonočních zajíčků a kuřátek, ze-
lené osení a větvičky s vajíčky. A třeba o Zeleném čtvrtku si k tomu všemu přidali i 
skvělý špenát s bramborovým knedlíkem, když předtím Domov provonělo čerstvě 
napečených sto dvacet mazanců.

"O Pašijovém týdnu jsme si připomněli, o čem vlastně Velikonoce jsou. Povídali jsme 
si, co to byla Sazometná, neboli Škaredá středa. Ve čtvrtek pak při pečení mazanců 
klienti vzpomínali na zelené pivo a taky na to, co se ten den v domácnostech vařilo. 
Špenát, zelí, hlávkový salát, zkrátka vše, aby byli lidé co nejvíce zdraví. Klienti vy-
právěli, jak se kdysi na Velký pátek chodilo podle křesťanského zvyku po vesnicích 
s řehtačkami a klapačkami, a že to dnes vidíme už jen zřídka. Na Velký pátek jsme 
pak barvili vajíčka, a to nejen v koupených barvách, ale také po staru. Tedy pomocí 
cibulových slupek, červené řepy nebo kurkumy, která nádherně vajíčka obarví do 
syté žluté barvy," popisuje atmosféru dní před Velikonocemi a přípravy na největ-
ší křesťanské svátky roku aktivizační pracovnice modřické pobočky Anavity Diana 
Spáčilová. 

Týden plný vzpomínek a jarního tvoření i pečení se svátečním nádechem okořenily 
ještě úsměvné vzpomínky dam na mytí oken a pračky plné záclon, deček z tele-
vizních stolků a drhnutí koberců, aby domácnost byla na svátky jara jaksepatří vy-
smýčená. 

"Ale když se pak vše douklízelo, stůl ozdobil pocukrovaným beránkem, mazanci a ji-
dáši a také rozkvetlými větvičkami zlatého deště nebo vrby ve váze, nastala konečně 

ta pravá pohoda," vzpomínaly na chvíle s manželem a dětmi třeba paní Bartošková a 
Zezulová. Ještě přidaly vzpomínku, jak na Velikonoční pondělí kluci už časně z rána 
vyráželi s pomlázkou do ulic a děvčata netrpělivě s barevnými mašličkami v ruce 
vyhlížela, kdo si na ně letos vzpomene…

Text: Bc. Hana Raiskubová

Foto: archiv Anavita
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Vítání jara v PBDS

Děkujeme dětem z Folklórního kroužku města Modřice, dramatického kroužku ZUŠ, 
MŠ, Zpěváčkům a dětem z družiny ZŠ Modřice. V neposlední řadě i učitelkám a ve-
doucím kroužků za bezvadné nápady a obětavost. 
Všichni pomáhají seniorům v našem domě navodit příjemnou, pohodovou atmosfé-
ru a bourají tak věkové bariéry. Naši nejmenší s námi letos uvítali jaro, a tak jsme 
mohli alespoň na chvíli zavzpomínat na časy svého bezstarostného mládí. 

JiK, foto: archiv PBDS

PBDS 1Společenská kronikas

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, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozván-
ky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to nahlásit 
na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou zúčastnit 
pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň je nutný 
souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji 
města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s trva-
lým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilan-
tům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu 
starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili 
a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní ná-
vštěvy vedení města Modřice. 
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-
rice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Hrstka  Jaroslav
Foffová  Miloslava

Polách  Daniel
Horák  Jáchym
Petrová  Sandrine
Joch  Richard

Cvek  Jan
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce března, které řešili strážníci

Městské policie Modřice

Dne 2. 3. provedli strážníci ztotožnění „černého pasažéra“ v autobusu MHD. Totož-

nost osob byla předána dle zákona revizorovi DPMB. 

Dne 3. 3. řešili strážníci oznámení o podomních prodejcích na ul. Pilcova. Jednalo se 

o 3 muže, kteří se tohoto přestupku již v minulosti dopustili. 

 Každému z mužů byla udělena bloková pokuty 5000,- Kč. 

Dne 6. 3. řešili strážníci krádež zboží v prodejně HUMANIC. Celá událost byla ozná-

mena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Dne 8. 3. usměrňovali strážníci dopravu u zatopeného podjezdu na ul. Tyršova. O 

situaci na místě byl vyrozuměn havarijní technik SUS, který zajistil uvedení 

komunikace do sjízdného stavu.  

Dne 11. 3. prověřili strážníci aktivaci alarmu na rodinném domě. Vnější prohlídkou 

nebyl dům narušen a následně byl předán majiteli, který se dostavil na 

místo. 

Dne 12. 3. dohlíželi strážníci nad veřejným pořádkem při Běžeckém poháru města 

Modřice a dále usměrňovali dopravu při běhu závodníků.  

Dne 13. 3. usměrňovali strážníci dopravu při pochodu účastníků akce „Vítání jara“.

 Téhož dne v nočních hodinách prověřili strážníci opakovanou aktivaci 

alarmu na ZŠ Benešova. 

Dne 17. 3. asistovali strážníci Policie ČR při kontrole úseku dálnice D2, na které se 

měla pohybovat skupina 3 dětí. Při kontrole nebyly děti nalezeny.

 Téhož dne ve večerních a nočních hodinách řešili strážníci oznámení o 

výpadku elektrického proudu. O výpadku byli vyrozuměni pracovníci ha-

varijní služby E.ON, kteří obnovili dodávku elektrického proudu.

Dne 18. 3. pátrali ve spolupráci s PČR po vozidle, jehož řidič byl podezřelý ze spáchá-

ní trestného činu. Vozidlo nebylo v katastru Modřic nalezeno.

Dne 21. 3.  kontrolovali strážníci oblast zahrádek a zahradních chatek v katastru Mod-

řic z důvodu pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách.

Dne 22. 3. prověřili strážníci oznámení o černé skládce v oblasti Primálu.

Dne 23. 3. řešili strážníci v nočních hodinách hádku dvou mužů na zastávce MHD. 

Po zjištění okolností jejich hádky, byla na místo přivolána RZS a muži byli 

převezeni k odbornému vyšetření do FN Brno.

 Téhož večera provedli strážníci ztotožnění „černého pasažéra“ v autobusu 

MHD. Totožnost osob byla předána dle zákona revizorovi DPMB. 

Dne 24. 3. řešili strážníci oznámení o znečistění vozovky kovovým odpadem ulice U 

Vlečky. Odpovědná osoba zajistila úklid vozovky vozem s magnetickými 

sběrači.

 Dále strážníci pomohli psychicky nemocnému muži, který je oslovil a při-

volali k němu RZS s lékařem, který rozhodl o jeho hospitalizaci.

Dne 25. 3. řešili strážníci na ul. Severní pokousání ženy od volně pobíhajícího psa. 

Dne 29. 3. řešili strážníci dvě drobné krádeže zboží v OD Albert. 

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma



 
 
 

Nádražní 540 
Mod ice 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 – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

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.

Pokrývačská fi rma 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 

177www.mesto-modrice.cz176 Zpravodaj 4/2016 Inzerce

Vážená redakce,

chci vám touto cestou pod kovat za zve ejn ní informace o nové, bezplatné,
nonstop telefonní Lince pomoci ob tem kriminality a domácího násilí s
celoevropsky harmonizovaným íslem 116 006.
Také díky Mod ickému zpravodaji se o této nové služb mohli dozv d t všichni,
kdo se cítí být ob tí r zných forem násilí, nebo jsou sv dky násilí ve svém okolí.

Tímto bych Vám ješt jednou rád pod koval za spolupráci.

S p áním hezkého dne

Dr. Miroslav Fehér
Manažer projektu První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím
Tel.: +420 251 176 418,
Mobil: +420 606 824 034
E mail: projekt.admin@bkb.cz
 

Bílý kruh bezpe í 
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5  
257 317 110 | www.bkb.cz  | BKB facebook 

 
Pomozte i vy ob tem kriminality v R  
zasláním SMS ve tvaru DMS BKB na íslo 87777, cena SMS je 30 K . 
D kujeme

Život v našem městě 

1Inzercei
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Mgr. Petra  Sedláková 
advokátka 

 
 
 
Právní služby v oboru práva ob anského, rodinného, obchodního a trestního,  
zejména:  

- kupní a darovací smlouvy o p evodu nemovitostí, v etn  zastupování v ízení p ed 
katastrálním ú adem,  

- zastupování v ízení o rozvod manželství a vypo ádání spole ného jm ní manžel ,  
- výživné na d ti, výživné na manželku, 
- obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,  
- založení a zm ny obchodních korporací a podobn .  

 
 mobil: 731 465 514 

e-mail: aksedlakova@gmail.com 
www.sedlakova.com 

 

Brn nská 687
664 42 Mod ice
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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.fi tpeople.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 

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

11.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.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 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.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 

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.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 2016

datum událost

18. - 22. 4. 2016 Sběr starého papíru

28. 4. 2016 Vernisáž výstavy Cestománie

30. 4. 2016 Pálení čarodějnic

6. - 8. 5. 2016 Ženáčské hody

7. 5. 2016 IX. pouť ke svatému Gothardovi

7. 5. 2016 Zahájení sezóny na cyklostezce Brno-Vídeň

25. 5. 2016 Jarní setkání při swingu i další muzice

4. 6. 2016 Den dětí

25. 6. 2016 Šermířský den a středověká bitva

Události

182Inzerce Zpravodaj 4/2016 83

Sháním RD v Brně
nebo v dojezdnosti 25 km.

Opravy nevadí.

Tel: 604 522 895

Koupím ihned větší byt
v Brně nebo Modřicích.

Spěchá. Tel: 607 496 359



Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Kateřina Koubková
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.  
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno
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