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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  66//22001155  
z 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 

7. prosince 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, řádně omluvena zastupitelka 

Konvalinková ze zdravotních důvodů, Kratochvíl pozdní příchod, Mikuš omluven 

pro dřívější odchod) 

Předsedající:  Ing. Josef Šiška, starosta města 

 
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice.  

Předsedající přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, že jednání ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 

Zasedání ZMM počtem 13 přítomných zastupitelů města, což je nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné 

 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku: 

Ověřovatelé:   zastupitel Libor Procházka a zastupitel Jiří Ventruba 

Zapisovatelka:   Dagmar Hošková, DiS 

 

Hlasování o návrhu starosty: 
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat.  
 

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání ZMM: 

Program:            Úvod 

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu 

2) Kontrola uložených úkolů 

3) Projednání majetkových transakcí 

4) Projednání hospodaření města v roce 2015 

4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2015 

4.2 Rozpočtové opatření platů č. 4/2015 

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2015 

5) Schválení členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2016 

6) Projednání rozpočtu města na rok 2016 

6.1 Rozpočet platů zaměstnanců města Modřice na rok 2016 

6.2 Projednání rozpočtu Sociálního fondu města Modřice na rok 2016 

6.3 Projednání zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok  

      2016 

6.4 Projednání zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2016 

6.5 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2016 

6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2016 

7) Projednání rozpočtových výhledů 

7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017 

7.2 Rozpočtový výhled na rok 2018 

8) Zprávy z Finančního výboru 

8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru 

8.2 Projednání pololetních odměn členům Finančního výboru 

9) Zprávy z Kontrolního výboru 

9.1 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru 

9.2 Projednání pololetních odměn členům Kontrolního výboru 

10) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2016 

11) Různé, diskuse 

Závěr 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 5. řádného veřejného zasedání ZMM a 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM  

byl schválenými ověřovateli ověřen a společně s usnesením byl uložen k nahlédnutí u asistentky starosty města. Do 

dnešního dne nebyly podány žádné připomínky k oběma dokumentům, a tak jsou považovány za odsouhlasené. 
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Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):  
ZMM schvaluje zapisovatelkou 6. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, DiS.  

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 6. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Jiřího Ventrubu a zastupitele 

Libora Procházku. 

ZMM schvaluje program 6. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn. 

  

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-Ú1/2015 

 

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 5. 

řádného zasedání ZMM do dnešního dne 7. 12. 2015.  

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-1.1/2015     
 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů 

V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání ZMM starostovi či RMM. 

 

Usnesení 2Z-8.1.3/2014 

ZMM pověřuje RMM přípravou výběrového řízení na zpracovatele projektu víceúčelové sportovní haly navazujícího na 

architektonickou soutěž. 

Usnesení 5Z-3.1/2015 

ZMM pověřuje RMM provedením výběrového řízení - jednacího řízení bez uveřejnění na dodavatele kompletní 

projektové dokumentace „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ po zveřejnění výsledků architektonické soutěže. 

Zpráva o plnění 

Výběrové řízení - jednací řízení bez uveřejnění na zpracovatele projektové dokumentace a autorský dozor na akci 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice“ probíhá. Dne 9. 12. 2015 proběhne osobní jednání se třemi uchazeči umístěnými 

ve skončené architektonické soutěži na 1. - 3. místě, které provede ustanovená komise. Následně 21. 12. 2015 budou 

otevřeny obálky s nabídkovou cenou a na počátku ledna RMM na základě vyhodnocení nabídek z hodnotící komise 

výběrového řízení definitivně schválí dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru. 

 

Usnesení 4Z-6.4.2/2015 

ZMM pověřuje RMM a starostu města přípravou a podpisem Smlouvy o rezervaci nemovitosti a kupní smlouvy na 

nákup nemovitost rodinného domu nám. Svobody 171 včetně pozemku par. č. 4/1 k. ú. Modřice. 

Zpráva o plnění 

Smlouvy nejsou doposud podepsány.  

Dne 21. 9. 2015 realitní makléřka paní Rozporková zastupující rodinu V. v prodeji dotčené nemovitosti zaslala nové 

termíny na vlastní převod nemovitosti, které se z listopadových přesunuly do února 2016. Následně dne 18. 11. 2015 

proběhlo osobní setkání s rodinou V., kde z jejich strany byly prezentovány ještě pozdější termíny. Z tohoto důvodu 

jsou na prosincovém zasedání ZMM v bodě 3) Projednání majetkových transakcí předloženy upravené smlouvy ve 

vztahu ke konečnému termínu převodu nemovitosti. Jejich schválením by převodu v daných termínech nemělo nic 

vadit. 

 

Usnesení 5Z-5.3/2015 

ZMM pověřuje starostu a RMM zajistit změnu v protipovodňových opatřeních - „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 byl pověřen neuvolněný místostarosta Ventruba, jako hlavní koordinátor akce, přípravou podkladů a svoláním 

vlastního jednání. V současné době probíhají přípravná jednání (projektanti) a shromažďují se podklady. 
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Usnesení 5Z-7.1.1/2015 

ZMM ukládá RMM nabídnout žadatelům smlouvu o pronájmu části par. č. 2025/1 k parkování motorových vozidel. 

Zpráva o plnění 

Žadatelé byli majetkovým odborem vyzvání k řešení žádosti o odkupu formou nájemní smlouvy. Na tuto výzvu 

nereagovali. 

 

V diskusi vystoupili: 

Mikuš   – Kdy byly žadatelé vyzváni? Jaká byla nabízená částka? 

Šiška   –  Přesné datum neví, ale cca do 14 dnů po minulém zasedání zastupitelstvu. 

Höklová  –  Částka nebyla konkrétní, byl uveden odkaz na obecně závaznou vyhlášku. 

 

Usnesení 5Z-7.3.1/2015 

ZMM pověřuje RMM a starostu města výzvou panu L. na převod vodovodu a kanalizace. 

Zpráva o plnění 

Pan L. byl v této záležitosti písemně osloven. Na písemnou výzvu reagoval viz. přiložená korespondence. Dále proběhla 

s panem L. osobní schůzka, ze které vzešla ochota majitele sítí v lokalitě Bobrava s městem o převodu v budoucnu, po 

dokončení bytové výstavby, jednat. Následně se tedy očekává zpětná reakce pana L. - úkol splněn. 

 

V diskusi vystoupili: 

Mikuš   – Vznesl dotaz, zda bude další jednání s panem L.? Uvedl, že pan L. uvádí špatné informace, neboť 

není zodpovědný zato co a kdo vypouští do kanalizace. Nemůže uvádět, že nemá kontrolu nad tím, 

kdo bude či nebude připojen na kanalizaci a ztratil by možnost kontroly vypouštěného znečištění u 

jednotlivých odběratelů a dodržování těchto limitů by muselo zajistit město Modřice. 

Kontrola není závislá na tom, zda je nebo není někdo napojen na vodu.  

Město má zájem o převod jen vodovodu a kanalizace a pan L. uvádí, že  ČOV si ponechá ve svém 

vlastnictví? 

Šiška   –  Jakmile pan L. bude mít dokončeny všechny stavby, vyvolá s námi další jednání. Dokud nebudou 

dokončeny stavební aktivity, nebude nic městu převádět. V lokalitě Bobrava je centrální čistírna 

odpadních vod, kterou provozuje pan L. a chce mít kontrolu, co kdo vypouští.Neprojevil zájem nám 

převést zvlášť vodovod a zvlášť kanalizaci. Dohodli jsme se na další jednání a uceleném převodu 

kompletní kanalizace a vodovodu i s ČOV. Ovšem je také nutno vyřešit současně převod vodovodu a 

kanalizace včetně přečerpávací stanice od společnosti VZ stav, s.r.o., kterou společnost Bobrava, spol. 

s.r.o. provozuje na základě nájemní smlouvy, ale nevlastní. 

Höklová  –  Pan L. je ze zákona provozovatel, musí mít zpracovaný Kanalizační řád a tím má stanovené limity 

znečištění, které musí dodržovat, zejména při vypouštění z ČOV. 

 

Usnesení 5Z-9.1/2015:  

ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu města Modřice pro rok 2016 a pověřuje starostu města a RMM dopracováním 

rozpočtu do konečného stavu k projednání v prosincovém zasedání ZMM. 

Zpráva o plnění 

Rozpočet je zpracován, řádně vyvěšen, projednán ve Finančním výboru a ZMM předložen v bodě 6) Projednání 

rozpočtu města na rok 2016 - úkol splněn. 

 

Usnesení 5Z-15.3.2/2015:  
ZMM pověřuje RMM provedením výběrového řízení na zabezpečení přezkoumání hospodaření města Modřice za rok 

2015 včetně uzavřené smlouvy o přezkoumání hospodaření města za rok 2015. 

Zpráva o plnění 

Dle znalosti trhu a získaných doporučení od okolních obcí vybrala a schválila RMM na provádění přezkoumání 

hospodaření města a na spolupráci v oblasti finanční kontroly společnost AUDIT-DANĚ, spol. s.r.o. za celkovou cenu 

88.000,- Kč/rok bez DPH na roky 2015 a 2016. 

 

Návrhy přednesené na ZMM: 

Konvalinková: 

Návrh na odměnu pro ověřovatele zápisu. 

Odpověď: Podle aktuálně platné a účinné legislativy (tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů) lze tzv. neuvolněnému zastupiteli poskytnout odměnu za výkon funkce, která je nenároková (tzn. 

přísluší za podmínky schválení v ZMM) a je možné ji poskytnout ve výši a za výkon funkce, které specifikuje citované 

nařízení a která nepřekročí maximum součtu těchto částek.  

Mezi uvedenými částkami není nikde speciálně uvedena funkce „ověřovatele“. Z toho dovozuji, že se jedná o běžnou 

povinnost zastupitele, která je obsažena již v základní částce, kterou má schválenu „náš zastupitel“, nemá-li už žádnou 

jinou další funkci (např. člen komise nebo výběru, předseda atd.) dle předmětného nařízení částku 683 Kč měsíčně (dle 

sl. 12 a 13 přílohy č. 1 k nařízení).  
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Procházka  

Návrh na vypracování nové vyhlášky na dodržování nočního klidu. 

Odpověď: Problematika je velmi komplikovaná, na textu znění se pracuje a konzultuje se s nadřízenými orgány. Text 

by měl být předložen na březnovém zasedání ZMM. 

 

V diskusi vystoupili: 

Mikuš  –  Vznesl dotaz: Kolik dní před jednáním ZMM zastupitelé mají obdržet materiály na jednání ZMM? 

Požaduje změnu jednacího řádu na 10 dní před jednáním ZMM.  Navrhne na příštím zasedání ZMM. 

Šiška  – Termín na obdržení podkladů je uveden v Jednacím řádu ZMM a je stanoven na 7 dní před 

zasedáním ZMM. Podklady jsou zasílány 9 dní před jednáním ZMM. Pokud nesouhlasíte a chcete 

navrhnout změnu Jednacího řádu, musíte dnes navrhnout nejdříve změnu schváleného programu 

ZMM a po té změnu Jednacího řádu. 

Bernátová  – Může být ověřovatelem i občan? 

Šiška   – Pokud je přítomen celé jednání ZMM, tak ano. 

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-2.1/2015 
 

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí 
Podklady zastupitelé obdrželi předem. 

 

3.1 Prodej části pozemku par. č. 1292/31 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a rekapitulaci k prodeji části pozemku par. č. 1292/31 geometrickým  

plánem oddělenou jako parcelu č. 1292/104. Jelikož ZMM usnesením č. 5Z-7.2/2015 schválilo výměru prodeje cca  

12,5 m2 je nutné, ve vztahu ke geometrickému plánu, prodej ještě jednou schválit, neboť geometrický plán vymezuje  

prodávanou plochu o velikosti 15 m2. Rozdíl je způsoben počátečním orientačním měřením z katastrální mapy. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje prodej části pozemku par. č. 1292/31 označenou geometrickým plánem jako par. č. 1292/104 o výměře 

15 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 panu Bc. M. C.. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 13 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.1/2015. 

 

3.2 Prodej části pozemku par. č. 2059/12 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k žádosti společnosti IRB development s.r.o, Škrochova 39, Brno o 

odkoupení části pozemku par. č. 2059/12 na ulici Brněnská, která sousedí bezprostředně s pozemky žadatele. 

Společnost v dnešní době tuto část o velikosti 75 m2 užívá na základě nájemní smlouvy. Na prodej byl zpracován 

znalecký posudek, který stanovuje cenu obvyklou pro tento pozemek ve výši 1.600,- Kč/m2.  

RMM prodej ve svém usnesením č. 12R-5.1/2015 ZMM doporučuje schválit. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  – Vznesla dotaz, zda se jedná o parkovací plochu? Proč RMM nepostupuje stejně jako u žadatelů o 

odkup parkovací plochy par. č. 2025/1, kterým tuto žádost zamítla a nabídla jim pronájem cca za 

50.000,- Kč ročně, když se jedná o stejný druh pozemku.  

Mikuš  – Takže si firma na našem pozemku zbudovala parkovací plochu? 

Šiška   – O stejný druh pozemku se jedná, ale pozemek, který jsme zamítli, je pozemek v bytové zástavbě 

jako veřejné parkoviště pro bytovou zástavbu. Tento pozemek je také v bytové zástavbě, kde ale 

každý má řešené parkování na svém pozemku. Parkoviště vybudovala firma, která si pozemek 

pronajala. 
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 Společnost dostala od města souhlas se stavbou na cizím pozemku, jinak by nemohli dostat od 

stavebního úřadu stavební povolení. 

Höklová  – Parkoviště není v našem vlastnictví. Pozemek užívá společnost na základě nájemní smlouvy a měla 

souhlas se stavbou na cizím pozemku.  

Bernátová – Cena obvyklá je 1600,- Kč a my si účtujeme 1500,- Kč. Nevadí to? 

Höklová  –Vychází se ze znaleckých posudků a město nemůže jít pod cenu obvyklou. 

  

18:35 hod příchod zastupitele Kratochvíla. 

 

1. Protinávrh na usnesení (Bernátová):  

ZMM zamítá prodej pozemku par. č. 2059/12 v k. ú. Modřice. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:  
5 pro (Tomandl, Skalník, Mikuš, Procházka, Bernátová) 

0 proti  

9 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šlová, Ventruba, Kratochvíl) 

1. Protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje prodej části pozemku par. č. 2059/12 o výměře cca 75 m2 na ulici Brněnská společnosti IRB 

development s.r.o. za cenu 1.600,- Kč/m2. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba) 

4 proti (Tomandl, Mikuš, Procházka, Bernátová) 

2 se zdrželi (Skalník, Kratochvíl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.2/2015. 

 

V další diskusi po hlasování vystoupili: 

Mikuš  – Město ročně přijde o 8.000,- Kč. To se zdá opozičním zastupitelům v pořádku? Proč to koaliční 

zastupitelé takto schválili? Mohlo se pronajímat dlouhodobě a nikoliv prodávat. 

Šiška  – Za prodej město obdrží o cca 120.000,- Kč, což je na 15 let zaplacený nájem. Toto je nehospodárné? 

Ukončení další diskuse, jelikož k bodu již bylo přijato usnesení. 

 

3.3 Nabytí nemovitosti - pozemků par. č. 793/2 a 793/11 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vývoj jednání k nabytí pozemků par. č. 793/2 a 793/11, které se nachází 

na ulici Poděbradova a tvoří chodník a přilehlou zeleň kolem bytových domů. Majitelé pozemků nabídli městu 

vypořádání vlastnických vztahů a to odkoupením pozemků městem za cenu 250.000,- Kč. Znalecké posudky na cenu 

obvyklou pro oba pozemky stanovují v celkové výši 160.370,- Kč. RMM prodej ve svém usnesením č. 12R-5.2/2015 

doporučuje za znalecké ceny, které bylo přijato na základě původní nabídky majitelů z 8. 10. 2015, kde požadovali 

450.000,- Kč.  Na dnešní schůzi RMM bylo přijato nové usnesení, kde RMM již doporučuje prodej za novou cenu 

nabídku 250.000,- Kč schválit v této výši. 

 

V diskusi vystoupili: 

Šiška   –  Okomentoval, že částka 250.000,- Kč je sice o cca 90.000,- Kč více než znalecký posudek, ale 

jedná se o pozemek, kde je na ulici Poděbradové historicky vybudován kus chodníku a kde se nachází 

zeleň mezi bytovkami.  

Bernátová  – K jaké ceně se přikláníte, nerozumím? 

Tomandl  – Nerozumí tomu, předcházející pozemek prodáváme a toto kupujeme? Vlastník se o to musí starat? 

Navrhuje nákup pozemku za cenu znaleckého posudku a nepřeplácet je. 

Šiška   – RMM doporučuje přistoupit na cenu 250.000,- Kč. Je sice překročená, ale adekvátní. Vlastník by 

měl zajistit sečení 2x do roka, město seče 6x.  

Procházka  – Nesmíme prodávat za cenu nižší než je obvyklá, ale můžeme kupovat za cenu vyšší než je obvyklá? 

Höklová  – Zákon hovoří jen o prodeji pozemku o ceně obvyklé nikoliv při nákupu. 
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1. Protinávrh na usnesení (Skalník): 

ZMM schvaluje odkoupení pozemků par. č. 793/2 a 793/11 o celkové výměře 789 m2 od paní M. N. za celkovou cenu 

160.370 Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:  
12 pro (Šiška, Chybíková, Šulová, Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Brabec, Ventruba,  

           Slaný) 

 0 proti  

 2 se zdrželo (Havlátová, Doleček) 

1. Protinávrh na usnesení byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.3/2015. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odkoupení pozemků par. č. 793/2 a 793/11 o celkové výměře 789 m2 od paní M. N. za celkovou cenu 

250.000,- Kč. 

O návrhu na usnesení se nehlasovalo pro přijetí 1. Protinávrhu na usnesení. 

 

3.4 Odkoupení - nabídka pozemku par. č. 460/12 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k vývoji možné koupě pozemku par. č.  460/12 při ulici Masarykova 

prostřednictvím realitní kanceláře Lion Reality. RMM svým usnesením č. 13R-3.2/2015 nákup doporučila, ale dříve než 

se uskutečnilo ZMM byl pozemek prodán 3 osobě. RMM nemá pravomoc uzavírat ani rezervační smlouvy na nabývání 

majetku. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí stornovanou nabídku na odkup pozemku par. č. 460/12 od realitní kanceláře Lion Reality, s.r.o. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 14 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.4/2015. 

 

3.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a Smlouvu o zřízení služebnosti č. UZSVM/B/44417/2015-HSPH  na 

vedení veřejného osvětlení po pozemcích par. č. 593/1, 603/2, 604/3, 604/4 a 605 na ulici Pilcova, Husova a 

Komenského. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Kratochvíl  – Smlouva byla v právním rozboru? 

Höklová  – Ano.  

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení č. UZSVM/B/44417/2015-HSPH 

mezi městem Modřice (oprávněný) a ČR-ÚZSVM (povinný) za úplatu ve výši 29.400,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 13 pro  

 0 proti  

 1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.5/2015. 

 

3.6 Nabídka pozemku par. č. 605/2 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář se zakreslením plochy pozemku par. č. 605/2, který je v majetku Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a nachází se při ulici Pilcova. Na daný pozemek město od úřadu obdrželo 

nabídku k převodu. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 605/2 o výměře 253 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 14 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.6/2015. 

 

3.7 Nabídka pozemků par. č. 593/1, 801/2, 801/32, 801/34, 803/3 s 803/26 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a mapové podklady k nabídce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových k převodu pozemku par. č. 593/1, 801/2, 801/32, 801/34, 803/3 s 803/26 na město Modřice. Původní 

nabídka byla u pozemků par. č. 801/2, 801/32, 801/34 a 803/26 změněna z bezúplatného převodu na převod formou 

výběrového řízení. 

ZMM by mělo stále trvat na bezúplatném převodu všech pozemků. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  –  Vznesla dotaz na důvod změny z bezúplatného převodu na formu výběrového řízení. 

Höklová  – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se řídí metodikou a dle rozhodnutí ústředí 

v Praze. 

Skalník   – Jedná se o veřejnou zeleň. Je nějaká smlouva na základě, které se o to město stará, nebo to je jen 

dobrá vůle města? Srovnal s jinými pozemky např. na Bobravě, které městu nepatří a nestará se o ně. 

Höklová  – Např. se Státním pozemkovým úřadem máme uzavřenou smlouvu na jeho pozemky. 

Chybíková  – Zatím smlouva s ÚZSVM není, dříve to řešil místostarosta Doleček, ale nedojednal, šlo to do 

vytracena. Jednání budou ale pokračovat, aby došlo k narovnání, město se musí o tyto pozemky starat. 

Údržba těchto pozemků je jednoduší než na Bobravě, jsou přístupné technice. 

Šiška   – Státní pozemkový úřad vždy uzavíral smlouvy o výpůjčce na rok. Až nyní uzavřel smlouvu do roku 

2023. S ÚZSVM se jednalo o převodu do vlastnictví města např. areálu Pod Kaštany, Sběrného dvora 

atd. 

Bernátová  – Lze ÚZSVM údržbu vyúčtovat? 

Chybíková  –  Ano, ale nepředpokládá se, že by zaplatili.  

Šiška   – Následně bude město řešit odpis faktury ve statisících korun. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemků par. č. 593/1 a 803/3 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na město Modřice. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 14 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.7.1/2015. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemků par. č. 801/2, 801/32, 801/34 a 803/26 z Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na město Modřice. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 14 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.7.2/2015. 
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3.8 Převod pozemku par. č. 1451/7 z ČR-ÚZSVM 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, rekapitulaci a mapový podklad k bezúplatnému převodu pozemku par. č. 

1451/7 nebo jeho části z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Korespondencí od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se změnily postupy převodu. Je nutné je znovu v ZMM projednat. Jedná se o pozemek, 

který je dotčen navrhovanou výstavbou suchého poldru při ulici Tyršova. K převodu ZMM zaujalo v minulosti usnesení 

č. 3Z-6.9/2015 

Komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

19:05 hodin odchod zastupitele Mikuše z pracovních důvodů, řádně omluven. 

 

Diskuse neproběhla. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje platnost přijatého usnesení ZMM č. 3Z-6.9/2015 o převodu pozemku par. č. 1451/7 z Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na město Modřice. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 13 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.8/2015. 

 

3.9 Nabytí nemovitosti rodinného domu nám. Svobody 171 a pozemku par. č. 4/1 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, Kupní smlouvu, Smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků a 

listin a Zprostředkovatelskou smlouvu k převodu nemovitosti rodinného domu nám. Svobody 171 včetně pozemku par. 

č. 4/1. Jelikož v rámci přípravy smluv, po schválení nákupu ZMM usnesením č. 4Z-6.4.1/201, bylo zjištěno zástavní 

právo na nemovitosti, jsou veškeré dokumenty k převodu opětovně předloženy ZMM, neboť se zásadně změnily 

podmínky převodu. Veškeré ceny zůstávají zachovány. Zpracovává se výmaz zástavního břemene a na toto navazující 

konečný termín převodu. Ten je navržen protistranou na 30. 6. 2016. ZMM by mělo rozhodnout, zda na tyto podmínky 

změny kupní smlouvy přistoupí. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník – Na nemovitosti vázne zástavní právo pro hypoteční banku? Kupní cena bude vyplácena do 

advokátní úschovy a ta bude vyplácet hypoteční banku?  

Bernátová  – Smlouva se podepíše až po výmazu zástavního práva? Nebrání nic tomu, aby to vyřídili dřív? 

Šiška   – Ne, smlouva se podepíše teď. Až bude vymazáno zástavní právo, pak město zaplatí kupní cenu tak, 

jak je uvedeno v předložené smlouvě. Město nechce kupovat nemovitost se zástavním právem. 

V článku III. je uvedeno, jak bude postupováno. Do kdy mají provést výmaz zástavního práva. 

Následně v článku II. je řečeno, že pokud do 5. 7. nepředloží výmaz zástavního práva, smlouva se 

ruší. Město nebude platit, dokud nebude zástavní právo vymazáno. Vyřídit dříve to samozřejmě 

mohou. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje Kupní smlouvu na koupi nemovitosti nám. Svobody 171 včetně pozemku par. č. 4/1 mezi městem 

Modřice (kupující) a manželi J. a O. V. (prodávající). 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník) 

 1 proti (Doleček) 

 1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.9.1/2015. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje Smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků a listin k převodu nemovitosti rodinného domu 

nám. Svobody 171 a pozemku par. č. 4/1 mezi městem Mořice (složitel) a manželi J. a O. V. (oprávněný), JUDr. 

Romanou Lužnou, advokátka (schovatelka) a Bc. Ivetou Rozporkovou (vedlejší účastník). 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník) 

 1 proti (Doleček) 

 1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení6Z-3.9.2/2015. 
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Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Zprostředkovatelskou smlouvu k převodu nemovitosti rodinného domu nám. Svobody 171 o pozemku 

par. č. 4/1 mezi městem Modřice (zájemce č. 2), manželi J. a O. V. (zájemce č. 1) a Bc. Ivetou Rozporkovou 

(zprostředkovatel). 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník) 

 1 proti (Doleček) 

 1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.9.3/2015. 

 

Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 2015 

Podklady zastupitelé obdrželi předem. 

 

4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2015 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-10/2015 a Výpočet ukazatele dluhové 

služby.  

Strana příjmů je naplněna ze 78,79 %  ve výši 70.807.663,91 Kč 

což procentuálně odpovídá danému období  

(ve stejném období 2014 -  79,11 % ve výši 73.767.293,62 Kč). 

Strana výdajů je plněna z 56,98 %   ve výši 56.200.190,82 Kč 

(ve stejném období 2014 - 75,58 % ve výši 81.536.460,86 Kč) 

Nižší výdaje jsou způsobeny dokončováním některých investičních akcí a oprav městského majetku až v měsíci 

listopadu a také úsporou výdajů na investičních akcí získaných z výběrových řízení. Některé investiční akce převádíme 

do příštího roku. 

Na účtech města je k 31. 10. 2015 celkem 41.001.359,52 Kč. 

Na úvěrech město dluží k 31. 10. 2015 celkem 41. 543.290,72 Kč. 

(úvěr k 31. 7. 2015 byl 43.026.147,91 Kč) 

Město za období 8-10/2015 splatilo na úvěrech 1.482.857,21 Kč.  

Dlouhodobě přijaté zálohy jsou ve výši 129.299,99 Kč. 

Ukazatel dluhové služby je ve výši 7,96 %, což je ve vztahu k předchozímu období o 0,3 % více, ale i tak ukazatel stále 

držme pod úrovní 10 %. 

Celková zadluženost města v přepočtu na 1 obyvatele je 8.315,31 Kč. 

Daňová příjmová výtěžnost (příjmy z daní) na 1 obyvatele města je 10.581,52 Kč. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-10/2015. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 13 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.1/2015. 

 

4.2 Rozpočtové opatření platů č. 4/2015 

Podklady k tomuto bodu zastupitelé obdrželi na stůl a to z důvodu zapracování mezd zaměstnanců i za měsíc listopad, 

které budou vyplaceny v měsíci prosinci. 

Další komentář vedoucí Odboru vnitřních věcí Kovářová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM schvaluje rozpočtové opatření platů č. 4/2015 bez výhrad. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Tomandl, Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Ventruba, Brabec, Šulová) 

 0 proti  

 2 se zdrželi (Bernátová, Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.2/2015. 
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4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2015 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření rozpočtu města Modřice na rok 2015 č. 5/2015 včetně 

komentáře k jednotlivým rozpočtovým úpravám a současně tabulku Druhového členění rozpočtu roku 2015. 

Na straně příjmů dochází ke zvýšení o 3.726.000,- Kč na straně zejména daňových výnosů proti poslednímu 

rozpočtovému opatření a po úpravě je strana příjmů ve výši 93.590.900,- Kč. 

Na straně výdajů dochází k celkovému ponížení o - 18.330.500,- Kč a po úpravě je strana výdajů ve výši 80.298.900,- 

Kč z důvodu přesunu některých investičních aktivit do příštího roku. 

Nejvýznamnější položky mající vliv na ponížení: 

- Přesuny investic do chodníků na další roky   8.250.000,- Kč 

- Přesun platby za rodinný dům nám. Svobody 171 5.560.000,- Kč 

- Úspora z realizace výstavby kanalizace U Hřiště     - 1.200.000,- Kč  

- Úspora z realizace akce autobusy na Bobravu  - 250.000,- Kč 

- Úspora z příspěvku ZŠ  

(plat psychologa, vratka investičního fondu)    - 740.000,- Kč 

- Opravy místních komunikací v menším rozsahu  - 250.000,- Kč 

- Přesun realizace PD sportovní haly    - 500.000,- Kč 

- Úspora z výběrového řízení realizace VO Žižkova  - 150.000,- Kč 

- Nerealizované nákupy strojů četa    - 800.000,- Kč 

- Nerealizované rekonstrukce Nám. Svobody 90  - 100.000,- Kč 

- Snížení zaplacení DPPO za město              - 1.000.000,- Kč 

Další komentář vedoucí finančního odboru Mulíček 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  – Ve kterém paragrafu je, byla nebo bude zařazena uhrazená pokuta od firmy Gas Transport? 

Procházka – Výše pokuty neodpovídá paragrafu, který řekl p. Mulíček. 

Skalník  – Vznesl dotaz na úsporu z výběrového řízení kanalizace U Hřiště, tam se ušetřilo milión korun, proč? 

Mulíček  – Pokuta Gas Transportu byla placena kontinuálně přes dvě období a je obsažena v rozpočtovém 

opatření č. 3/2015 paragraf 3639.  

V rozpočtu byla částka dle projektové dokumentace zahrnuta ve výši 2.700.000,- Kč. Ve výběrovém 

řízení byla vysoutěžena cena nižší cca o 1,2 milióny korun, proto úspora na kanalizaci U Hřiště. 

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 na straně příjmů po rozpočtovém opatření 93.590.900,- Kč, na straně 

výdajů po rozpočtovém opatření 80.298.900,- Kč jako přebytkový bez výhrad. Přebytek rozpočtu bude přesunut do 

rozpočtové rezervy rozpočtu města. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
 11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Tomandl, Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Ventruba, Brabec, Šulová) 

 0 proti  

 2 se zdrželi (Bernátová, Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.3/2015. 

 

Bod 5 – Schválení členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2016 
 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k příspěvkům města do DSO Šlapanicko. První příspěvky se schválily na 

zářijovém zasedání ZMM usnesením č. 5Z-6.1/2015 a to pouze na listopad a prosinec 2015. Dnes jsou ZMM 

předloženy ke schválení příspěvky na rok 2016, jejichž výši Valná hromada DSO Šlapanicko schválila na 15,- 

Kč/obyvatele. Pro Modřice je částka 74.940,- Kč/rok. Jelikož DSO doposud nic nezorganizoval ani nevyvinul žádnou 

větší aktivitu (za 2 měsíce prakticky nemožné, když se řeší rozjezd organizace), navrhl předsedající ZMM pro rok 2016 

ve svazku zůstat a ještě počkat, kam se bude svazek ubírat a zda bude mít nějaké aktivity prospěšné městu. Plánované 

cyklostezky budované DSO Šlapanicko, ne ale v našem katastru, by měly být napojeny na naše. 

 

V diskusi vystoupili: 

Kratochvíl  – Vznesl dotaz, na jakých pozemcích se budou cyklostezky budovat? Nastínil spolek další aktivity? 

Skalník  – Vznesl dotaz, zda lze rozhodnutí odložit na příští zasedání ZMM, pokud ZMM neschválí příspěvek, 

budeme vyřazeni? 

Brabec  –Vznesl dotaz, zda se dá dodatečně vstoupit? Jaký má starosta pocit z jednání DSO? 

Šiška  – Není projekt a není nic konkrétního. Byla nastíněna další jako aktivita zejména v rámci vzájemné 

spolupráce městské policie, prozatím není nic konkrétního. Ano, dá se dodatečně vstoupit i vystoupit. 

Členství mělo být nejprve zdarma, provoz měl být placen z Evropských fondů. Bohužel dodnes není 

schválen dotační program a tak členové, musí platit v současnosti členské příspěvky.  Je předpoklad 

v příštím roce dosáhnout na dotace na provoz DSO. 

Pokorná - občan – Když nebudeme členy, můžeme se na cyklostezky napojit? 
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Tomandlová – občanka – Kde jinde to funguje? 

Šiška  – Nedokáže odpovědět. Tuto variantu jsme neprojednávali. 

Tomandl  – Vyjádřil svůj nesouhlas se vstupem do DSO Šlapanicko. 

1. Protinávrh na usnesení (Bernátová): 

ZMM schvaluje odstoupení města Modřice ze svazku DSO Šlapanicko. 

 

Hlasování o protinávrhu na usnesení:  
3 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka) 

8 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Kratochvíl) 

2 se zdrželi (Skalník, Ventruba)  

1. protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje členské příspěvky DSO Šlapanicko pro rok 2016 ve výši 15,- Kč/obyvatele  tj. pro Modřice 74.940,- 

Kč. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
9 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček) 

3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka) 

1 se zdržel (Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.1/2015 

 

Bod 6 – Projednání rozpočtu města na rok 2016 

Podklady zastupitelé obdrželi předem. 

 

6.1 Rozpočet platů zaměstnanců města Modřice  

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu platů zaměstnanců města Modřice na rok 2016 včetně celkového 

sumáře platů a komentáře k jednotlivým postům. 

Další komentář vedoucí Odboru vnitřních věcí Kovářová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  – Vznesla dotaz na výši částky 240.000,- Kč - výpomoc knihovny. Současná knihovnice má na plný 

úvazek 310.000 Kč a tak by logicky předpokládala, že poloviční úvazek bude činit polovinu z tohoto 

platu.  

Další dotaz byl k sumáři počtu pracovníků, kde je v údržbě a čištění města uvedeno 7,5 pracovníků, 

ale domnívá se, že správně je 6,5 pracovníků. 

 Dále se zeptala, jestli spadá některý z úředníků pod služební zákon?  

Konstatovala, že rozpočet platů je o 1,5 mil korun je vyšší jak v loňském roce. 

Kovářová  – Stávající knihovnice plánuje odchod do důchodu, z tohoto důvodu navýšení mzdy u výpomoci 

v knihovně, která by měla přejít následně na hlavní pracovní poměr, čímž se zvýší náklady na mzdu.  

 V počtu pracovníků údržby a čištění je správné číslo 6,5 pracovníků. 

Pod služební zákon nikdo z pracovníků nespadá.  

Skalník   – Vznesl dotaz na položka 5011, kdy 42,5 pracovníků si mezi sebe rozdělí 13 miliónu korun hrubého 

v platech? 

Kovářová  – Položka 5011 jsou všichni pracovníci v pracovním poměru.  

13 miliónu je hrubý plat všech zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. 

Procházka  –  Počítá se s 9 strážníky městské policie v příštím roce? Pokud se přijmou 3 strážníci v příštím roce, 

měly by se mzdy navýšit i v rozpočtu. 

Šiška   –  Chtěli bychom přijmout 2 - 3 strážníky. V tomto rozpočtu jsou navrhnuty náklady na 9 strážníků 

celoročně.  

Tomandl  – Poukázal na to, že budou přijati v příštím roce další strážníci dle doporučení Kontrolního výboru a i 

funkce určeného strážníka bude zřízena. 

Šiška   – Toto přinesly okolnosti, určený strážník se nebude vybírat. 

Bernátová  – Vznesla dotaz na novou položku uspořádání a úklid spisovny? Co to je? 

Kovářová  –  Jedná se o pracovní dohodu pro jednorázový úklid a uspořádání spisovny a archivu. 
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Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje rozpočet platů zaměstnanců města Modřice na rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl) 

0 proti  

4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník)  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.1/2015 

 

6.2 Projednání rozpočtu Sociálního fondu města Modřice 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2016 včetně Kategorizace 

zaměstnanců pro účely Sociálního fondu na rok 2016. Rozpočet je navržen dle platných legislativních ustanovení a 

k projednání jej předkládá vedoucí Odboru vnitřních věcí Kovářová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Kratochvíl  – Poskytujete město ošatné a v jaké výši jsou stravenky? 

Kovářová  – Ošatné město neposkytuje. Stravenka je ve výši 70,- Kč, zaměstnanec doplácí polovinu. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.2/2015 

 

6.3 Projednání zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2016 

V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku návrhu Dotací z rozpočtu města na rok 2016, vypracovanou Finančním 

odborem na základě předložených žádostí o dotace. V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny částky, které jsou do 

návrhu rozpočtu zařazeny. Dále je předložena žádost PČR OOP Rajhrad o převedení příspěvku na zřízení cyklohlídky 

z roku 2015 do roku 2016. Příspěvek byl schválen, ale nebyl doposud vyplacen. Jeho zařazení do rozpočtu 2016 nic 

nebrání. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  –  Vyslovila nesouhlas se 4 žadateli. Nesouhlasí s výši částek u příjemců dotací: Muzejní spolek 

Modřice, Římskokatolická farnost Modřice, Fotbalový klub Modřice, Městský nohejbalový klub 

Modřice. Vznesla požadavek na projednání všech žádostí o dotace postupně. 

Procházka – Jaký je rozdíl v požadavcích Základní umělecké školy Modřice a 66. PTO Brabrouci? Oba dva 

požadují 50 000,-. Proč je jeden návrh v kompetenci RMM a druhý v ZMM? Navrhuje Brabroukům 

schválit jejich návrh ve výši 50 000,-. 

Šiška – Posuzuje se podle doporučení RMM ne podle výše žádosti. RMM doporučila Brabroukům nižší 

částku. 

 – Navrhl projednat připomínkované žadatele jednotlivě a následně schválit vše jako celek. 

Bernátová  –  Navrhla tedy projednat jednotlivé žadatele o dotace. 

Skalník   – Dotace se dává 27 spolkům v celkové výši 2 740 000,- Kč a z toho 5 spolků získává skoro půlku 

celé částky dotací. Je to nefér vůči ostatním 22 spolkům. 

Kratochvíl  – Vznesl dotaz, na co žádá Nohejbalový klub dotaci a zda se nadále bude pravidelně objevovat 

v rozpočtu? 

Šiška   – Nohejbalový klub žádá o peníze na provoz klubu. Z toho je 200 000,- Kč na zaplacení pronájmu 

tělocvičny a kurtů v majetku města. Zbylých 300 000,- Kč je na provoz klubu. V dalších letech se 

bude pravidelně objevovat v rozpočtu.  

I MFK z částky 500 000,- Kč má částku ve výši 200 000,- Kč určenou na pořádání turnaje „O pohár 

starosty města Modřice“. 

Morongová – občan – Proč skautům není dotována částka jako v loni? Proč byla ponížena, přitom mají o třetinu víc  

dětí. 

Šiška – Jedná se pouze o návrh. U těchto menších kolektivů se vycházelo z částek, které byly schváleny pro 

letošní rok. Zastupitelé mohou dát nový návrh na jinou částku.   

Bernátová – Tuto částku zrovna projednávala RMM, ta se ZMM netýká. 

Šiška – Veškeré dotace do rozpočtu schvaluje ZMM. Částky černě označené vypořádává RMM 

administrativně a neschvaluje jejich výši. Částku neponížila RMM, ale pracovní skupina – starosta, 

místostarostka a vedoucí finančního odboru. Jedná se o návrh výše dotace a zastupitelé jej mohou 

změnit jiným návrhem. Toto se nemusí bezhlavě schvalovat.  
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Tomandl  – Vznesl dotaz na Muzejní spolek, v roce 2015 mu bylo vyplaceno 260.000,- Kč? Za jakou cenu bude 

kniha? 

Navrhl dotaci pro FC Blajkec ve výši 10.000,- Kč. 

Šiška  – Částka 250 000 Kč byla na knihu a 10 000,- Kč na činnost muzejního spolku. Kniha bude cca za 

700.000,- Kč. 

Kratochvíl  –  Vznesl dotaz na skauty, o kolik mají více dětí? Navrhl přesun dotace z položky 5212 Vonka racing 

ve výši 5.000,- Kč na položku skautů. 

Morongová - občan –  Skauti - nyní mají 32 dětí, navýšení o 15 dětí. Jedná se o aktivní členy. Aktivně se podílí na  

akcích i zahraničních, na skautské košili je znak Modřic, čímž je reprezentují. Také mají vlajku.  

Šiška   – Pionýrský oddíl a  skauti využívají zdarma klubovny na městském úřadě. 

Huňařová  – TJ Sokol dříve čerpal dotaci i pro nohejbalový oddíl, nyní si nohejbalový oddíl žádá samostatně. O 

to je ponížena dotace pro sokol. 

 

Hejtmánek-občan – Vznesl dotaz, jak může být přidělena dotace FC Blajkec, která ještě nevyúčtovalo dotaci za rok 

2014?  

Skalník   – Dotace nejsou vyplaceny na další období, pokud není uzavřen ten předchozí rok. 

Mulíček  – Součástí žádosti je i čestné prohlášení, že nemá žadatel žádné závazky vůči městu Modřice. Pokud 

tato podmínka nebude splněna, nebude dotace uvolněna. FC Blajkec dotaci vyúčtoval - špatně 

nazváno, ale při veřejnosprávní kontrole, která byla zahájena a probíhá, nebyly předloženy potřebné 

účetní doklady. 

 

Proběhlo hlasování o připomínkovaných návrzích dotací jednotlivě. 

 

1. Protinávrh na usnesení (Bernátová): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Muzejní spolek Modřice ve výši 10.000,- 

Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

2 pro (Bernátová, Procházka)   

7 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová) 

3 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Ventruba) 

1. Protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Muzejní spolek Modřice ve výši 260.000,- 

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, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.1/2015 

 

2. Protinávrh na usnesení (Skalník): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost ve výši 

400.000,- Kč. 

 

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení: 

1 pro (Skalník)   

3 proti (Havlátová, Chybíková, Ventruba) 

9 se zdrželo (Šiška, Doleček, Brabec, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Tomandl, Bernátová, Procházka) 

2. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 

 

1. Protinávrh na usnesení (Bernátová): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost ve výši 0,- Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

3 pro (Bernátová, Procházka, Tomandl)   

9 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl) 

1 se zdržel (Skalník) 

1. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 
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Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Modřice ve výši 

500.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl) 

3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka) 

1 se zdržel (Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.2/2015 

 

1. Protinávrh na usnesení (Bernátová): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Městský fotbalový klub Modřice ve výši 

300.000,- Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

2 pro (Bernátová, Procházka)   

6 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Šulová, Havlátová) 

5 se zdržel (Tomandl, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný) 

1. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Městský fotbalový klub Modřice, o.s. ve 

výši 500.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.3/2015 

 

1. Protinávrh na usnesení (Bernátová): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Městský nohejbalový klub Modřice z.s. ve 

výši 400.000,- Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

2 pro (Bernátová, Procházka)   

7 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Šulová, Havlátová, Kratochvíl) 

4 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Ventruba, Slaný) 

1. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Městský nohejbalový klub Modřice ve 

výši 545.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.4/2015 

 

1. Protinávrh na usnesení (Tomandl): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro FC Blajkec Modřice ve výši 10.000,- Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

 11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl) 

0 proti  

2 se zdržel (Havlátová, Doleček) 

1. Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.5/2015 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro FC Blajkec Modřice ve výši 0,- Kč. 

O návrhu se nehlasovalo pro přijetí jiného usnesení. 
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2. Protinávrh na usnesení (Kratochvíl): 

ZMM schvaluje přesun částky 5.000,- Kč z položky 5212 Jan Vonka Racing do položky 5222 Junák-Svaz skautů České 

republiky. 

 

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení: 

6 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník, Kratochvíl, Doleček) 

2 proti (Šiška, Brabec) 

5 se zdržel (Ventruba, Slaný, Šulová, Havlátová, Chybíková) 

2. Protinávrh na usnesení nebyl přijat 

 

1. Protinávrh na usnesení (Brabec): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Junák-Svaz skautů ČR ve výši 30.000,- 

Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

 9 pro (Brabec, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl, Doleček) 

 1 proti (Šiška) 

 3 se zdržel (Chybíková, Havlátová, Šulová) 

1. Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.6/2015 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro Junák-svaz skautů ČR ve výši 25.000,- Kč. 

O návrhu se nehlasovalo pro přijetí jiného usnesení. 

 

1. Protinávrh na usnesení (Procházka): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO 

Brabrouci Modřice ve výši 50.000,- Kč. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení: 

 4 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník) 

 4 proti (Šiška, Brabec, Doleček, Šulová) 

 5 se zdrželo (Chybíková, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl) 

1. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO 

Brabrouci Modřice ve výši 40.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Tomandl) 

 0 proti  

 3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.7/2015 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro PČR OOP Rajhrad na zřízení cyklohlídky 

ve výši 5.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Skalník) 

0 proti  

2 se zdrželo (Tomandl, Bernátová) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.8/2015 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje zařazení dotací do rozpočtu města Modřice na rok 2016 v celkové výši 2.760.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

2 se zdrželo (Tomandl, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.9/2015 
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6.4 Projednání zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2016 

V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku návrhu investičních akcí města zařazených do rozpočtu města na rok 2016. 

Celkově se jedná o částku 24.241.900,- Kč, ze které největší podíl mají: PD víceúčelové sportovní haly 6.000.000,- Kč, 

nákup rodinného domu nám. Svobody 171 5.300.000,- Kč, rekonstrukce topení v bytovém domě Sadova 563 

3.000.000,- Kč a výstavba chodníku a komunikace k mateřské škole ulice Zahradní 4.000.000,- Kč. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  – Vznesla dotaz na položku 6121 na délku chodníku k Mateřské školce Modřice. 

Šiška   –  U chodníku bude provedena přeložka vedení NN, odstranění stávající a vybudování komunikace 

parkovací plochy a chodníku. Délka je od ul. Spojovací až k branám mateřské školy. 

Skalník   – Vznesl dotaz na rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za Humny – počítá se s opravou celé lokality i 

ulice Mayerova? Kdy se daná lokalita opraví? Jedná se o komunikaci města.  

Höklová  – Mapuje se současný stav. Lokalita neodpovídá požadavkům BVK a.s. Dle zjištění se bude 

postupovat dál. 

Šiška   – V rámci následujících 2-3 let se s opravou této lokality nepočítá. Nyní se bude prověřovat 

spádovost a funkčnost potrubí, až se opraví co je pod komunikací, bude se opravovat samotná 

komunikace. 

Kratochvíl  –  Vznesl dotaz na položku, úkryt pro stroje PBDS. Jak bude přístřešek vypadat za 250 000 Kč? 

Chybíková  –  Zvolil se jiný systém údržby zeleně v PBDS (neprovádí četa, ale údržbář svými stroji), proto je 

nutné vybudovat přístřešek pro úklidové stroje a nářadí např. pro sekačku a další nutné věci na údržbu. 

Bude umístěn pod nástupní rampou, jedná se o ocelový přístřešek s dřevěným opláštěním, není 

vypracován nákres, částka je orientační. 

Tomandl  – Vznesl dotaz na rekonstrukci NS 90. Proč jsou dvě oddělené položky na rekonstrukci? 

Šiška  – V objektu je umístěna pracovní četa a městská policie. Proto 2x rekonstrukce jedna rekonstrukce 

v prostorách městskou policii a druhá rekonstrukce pro pracovní četu. 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje zařazení investičních akcí města do rozpočtu města Modřice na rok 2016 dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl) 

0 proti  

2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.4/2015 

 

6.5 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2016 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu města Modřice na rok 2016, který připravila pracovní skupina Šiška, 

Chybíková, Mulíček na základě předložených požadavků jednotlivých odborů, žádostí o dotace, návrhu na investiční 

akce a z potřeb města pro svůj bezproblémový chod. Na straně příjmů je celková částka navržena zejména ve vztahu 

k daňovým výnosům na úrovni roku 2014, neboť rok 2015 byl velmi rozkolísaný a ještě dnes nevíme ani přibližné číslo, 

kde by se celkové příjmy z daňových výnosů měly pohybovat. 

Celková výše příjmů bez dotačních titulů je navržena 89.585.100,- Kč. 

Na straně výdajů je vycházeno zejména z požadavků jednotlivých odborů, na zajištění vlastního chodu města a 

z připravovaných investičních akcí, kde již hlavní roli plní příprava výstavby víceúčelové sportovní haly. Jednotlivé 

investice jsme projednali v bodě 6.4 dnešního programu a dotace v bodě 6.2? 

Celková výše výdajů je navržena    92.531.100,- Kč 

Výše splátky úvěrů jsou celkem     3.850.000,- Kč 

Součástí návrhu rozpočtu je dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladě také Druhové člení rozpočtu. 

Rozpočet je tedy navržen jako schodkový se schodkem 2.946.000,- Kč, který společně se splátkou úvěru bude kryt 

z rozpočtové rezervy z let minulých, která po rozpočtovém opatření č. 5/2015 činní částku 38.335.352,- Kč. 

Po započítání financování se předpokládá rozpočtová rezerva z návrhu rozpočtu roku 2016 k 31. 12. 2016 ve výši 

31.539.352- Kč. Poslední přílohou podkladů jsou návrhy na usnesení předložené Finančním odborem. 

Další komentář předsedkyně Finančního výboru Šulová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Kratochvíl  – Vznesl dotaz v jaké položce je zahrnut nákup domu Vaňkových? 

Mulíček  –  Položka 3639. 

Bernátová  –  Položka 3745 – kolik z celkové částky 7,5 mil korun bude věnováno na výsadbu zeleně? 

Mulíček  – Cca 1.550.000,- Kč bude na výsadbu zeleně. 

Kratochvíl  – Navrhl vypracovat podrobnější rozpis položek. 

Mulíček  – Jak to bude rozpočet schválen, budou položky podrobněji rozpracovány a umístěny na internetu. 
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Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje rozpočet města Modřice nárok 2016 ve výši 89.585.100,- Kč na straně příjmů a ve výši 92.531.100,- 

Kč na straně výdajů jako schodkový se schodkem ve výši 2.946.000,- Kč a financováním ve výši  

- 6.796.000,- Kč bez výhrad. K financování bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

1 se zdržel (Tomandl)  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.5.1/2015 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice roku 2016 oddělení paragraf odvětvového třídění dle 

Vyhlášky Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále stanovuje 

jako závazný ukazatel Třídy druhového třídění dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě č. 323/2002 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice roku 2016 schválené 

dotace na rok 2016 ve výši 2.760.000,- Kč a schválené příspěvky klientům Pasivního bytového domu pro seniory na rok 

2016 ve výši 144.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na  usnesení:  
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník) 

0 proti  

3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.5.2/2015 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2016. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

1 se zdržel (Tomandl)  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.5.3/2015 

 

6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení a rozpočty na rok 2016 od Mateřské školy Modřice a Základní školy 

Modřice. Našim příspěvkovým organizacím musíme jako zřizovatelé stanovit závazné ukazatele rozpočtu, aby je bez 

našeho vědomí nemohli překročit. 

Další komentář vedoucí Finančního odboru Mulíček. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM stanovuje příspěvkové organizaci Mateřské škole Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016, kterými jsou 

celkové provozní výnosy ve výši 2.042.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření a v max. výši 2% provozního 

příspěvku 2.042.000,- Kč a náklady na platy SU 521 ve výši 261.000,- Kč. 

 

 20:45 hodin odešel zastupitel Skalník. 

 

Hlasování o návrhu  na usnesení:  
12 pro  

0 proti  

1 se zdržel (Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.6.1/2015 
 

20:48 přišel zastupitel Skalník. 
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Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM stanovuje příspěvkové organizaci Základní škole Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016, kterými jsou 

celkové provozní výnosy ve výši 6.110.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření v max. výši 2% provozního příspěvku 

6.110.000,- Kč a náklady na mzdy SU 521 ve výši 840.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.6.2/2015 

 

Bod 7 – Projednání rozpočtových výhledů 
Zastupitelé obdrželi podklady předem. 

 

7.1. Rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017 
Jelikož město dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí mít schválené rozpočtové výhledy min. na 

2 roky dopředu a současně musí provádět jejich aktualizace, je zastupitelům v podkladech předložen návrh 

rozpočtového opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017, který byl projednán a schválen na 2. zasedání 

ZMM dne 8. 12. 2014 pod číslem 2Z-7.2/2014. Jelikož došlo k úpravě a změnám v příjmech a současně některé 

plánované investice budou díky přípravě a výstavbě sportovní haly posunuty, je nutné projednat rozpočtové opatření: 

Strana příjmů se navyšuje o 2.405.000,- Kč na    90.156.000,- Kč 

Strana výdajů se ponižuje o 2.297.000,- Kč na  107.201.000,- Kč 

Splátky úvěrů jsou ve výši        2.700.000,- Kč 

Schodek rozpočtu a financování bude uhrazen z rozpočtové rezervy města z let minulých v celkové výši - 19.745.000,- 

Kč. Na rezervě by městu na konci roku 2017 mělo zůstat 11.794.352,- Kč. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017 ve výši příjmů 90.156.000,- Kč a ve 

výši výdajů 107.201.000,- Kč jako schodkový se schodkem ve výši 17.045.000,- Kč a financováním ve výši  

- 19.745.000,- Kč bez výhrad. K financování bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl) 

0 proti  

2 se zdrželi (Bernátová, Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-7.1/2015 

 

7.2. Rozpočtový výhled na rok 2018 
Město musí mít schválené rozpočtové výhledy minimálně na 2 roky dopředu. Je schváleno rozpočtové opatření pro rok 

2017 a v podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového výhledu 2018 včetně tabulky navrhovaných investičních 

akcí. 

Rozpočtový výhled je navržen: 

Rozpočtové příjmy    91.806.000,- Kč 

Rozpočtové výdaje  124.181.000,- Kč  

Splátka úvěru     - 2.700.000,- Kč 

Výhled je navržen jako schodkový se schodkem ve výši - 32.375.000,- Kč. Schodek je plánován vyrovnat přijetím 

úvěru ve výši 30.000.000,- Kč na výstavbu haly, pokud nebude možné získat dotace na jeho stavbu (které dnes nevíme, 

jestli vůbec budou vypsány) a z rozpočtové rezervy let minulých, která je k 1. 1. 2018 ve výši 11.794.352,- Kč. 

V případě přijetí úvěru nebo jiného financování (např. dotace) ve výši 30 miliónů by na konci roku 2018 zůstalo na 

rezervě města řádově 7 mil. Kč. V roce 2018 bude stěžejní investiční akcí dokončení výstavby Víceúčelové sportovní 

haly v částce cca 55 milionů korun. V těch dvou rozpočtech je hala plánovaná ve výši 95 mil. Kč tak jak je navržená z 

architektonické soutěže. Je otázka, jak se podaří stavba vysoutěžit. Dá se říci, že se bavíme o částce maximální. 

V rozpočtu výhledu nejsou obsaženy žádné dotační tituly, neboť dnes nevíme a nemůžeme říci, zda nějaké budou. 

Město nemá žádné přiznané, aby s nimi mohlo v rozpočtovém výhledu počítat. 

 

V diskusi vystoupili: 

Kratochvíl  –  Navrhl zahrnout do výhledu i finance na kamerový systém. 

Šiška   – Pro kamerový systém je v současnosti zpracovávána studie řešitelnosti jestli to vůbec půjde a kolik 

by to mělo stát, jakmile budou dokončeny podklady, bude předloženo na ZMM řádově během půl 

roku v rámci rozpočtového opatření. Je možné, že by se realizovalo již příští rok. 
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Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 ve výši příjmů 91.806.000,- Kč a ve výši výdajů 124.181.000,- Kč jako 

schodkový bez výhrad. Schodek rozpočtu a k financování rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva z let minulých a 

přijetí úvěru ve výši 30 miliónu korun. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl) 

 0 proti  

 2 se zdrželi (Bernátová, Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-7.2/2015 

 

Bod 8 – Zpráva z Finančního výboru 

Podklady obdrželi zastupitelé předem. 

 

8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání Finančního výboru č. 9 ze dne 16. 9. 2015, č. 10 ze dne 21. 10. 2015 

a č. 11 ze dne 18. 11. 2015. 

Další komentář předsedkyně Finančního výboru zastupitelka Šulová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí zápis č. 9 ze dne 16. 9. 2015, zápis č. 10 ze dne 21. 10. 2015 a zápis č. 11 ze dne 18. 11. 2015 

z jednání Finančního výboru. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-8.1/2015    

   

8.2. Projednání pololetní odměny členům Finančního výboru 
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh pololetních odměn členů Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMM. Jedná 

se o Ing. Obdržálka a Ing. Dolečkovou, kterým předsedkyně výboru navrhuje odměnu ve výši 1.000,- Kč. 

Další komentář předsedkyně Finančního výboru zastupitelka Šulová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM schvaluje pololetní odměnu členům Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMM ve výši Ing. Obdržálek 1.000,- 

Kč a Ing. Dolečková 1.000,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-8.2/2015  
 

Bod 9 –  Zprávy z Kontrolního výboru 
Podklady obdrželi zastupitelé předem. 

 

9.1 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru 

V podkladech zastupitelé obdrželi Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem ZMM dne 11. 11. 2015 na Údržbu 

veřejných prostranství ve městě Modřice včetně Popisu pracovní náplně vedoucího pracovníka údržby a čištění města 

ze dne 1. 8. 2014, Popisu pracovní náplně zaměstnanců ze dne 1. 7. 2012 a vyjádření kontrolovaného subjektu ke 

kontrole provedené Kontrolním výborem ZMM dne 11. 11. 2015 a dále Zprávu o činnosti Kontrolního výboru - analýza 

činnosti Redakční rady. 

Komentář předseda Kontrolního výboru zastupitel Tomandl. 
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V diskusi vystoupili: 

Bernátová  – Okomentovala provedenou kontrolu v pracovní četě. Závěrem shrnula doporučení Kontrolního 

výboru a to zejména přijmout dva nové pracovníky do čety z důvodu rozrůstajících se ploch údržby. 

Kontrolní výbor se rozhodl pro opětovné zkontrolování knihy jízd auta pracovní čety a na příštím 

ZMM podá zprávu o kontrole.  

Tomandl  – Okomentoval provedenou analýzu Redakční rady. Ve zpravodaji se dává prostor k vyjádření jen 

jedné straně, předloženo vyjádření jednoho z členů Redakční rady doktora Marečka, který se zprávou 

Kontrolního výboru cítí dotčen. Považuje výtky KV za urážlivé. Názory Redakční rady jsou 

jednostranné, výjimku tvoří jen zastupitelka Konvalinková, což  přisuzují k dlouholetým personálním 

stálicím se vztahem na vládnoucí koalici. Redakční rada je nezávislá jen s výhradami vzhledem 

k tomu, že město je vydavatelem Zpravodaje a rozhoduje nejen o pracovním poměru těchto členů ale i 

o výši jejich platu a odměnách. Shrnul doporučení KV a to zejména vyhrazení výhradní pravomoci 

ZMM k dohledu nad sdělovacími prostředky místní samosprávy. Ustanovit funkci redaktora, jmenovat 

2-6 členů redakční rady z kandidátů  navrženými jednotlivými zast. kluby. 

Šiška   – Vznesl dotaz na to, jaké budou náklady na zpravodaj při platbě redaktora a která politická strana se 

vysloveně profiluje ve zpravodaji? V jakém pracovním poměru je předsedkyně redakční rady Kateřina 

Koubková k městu Modřice? Do funkce ji jmenuje zastupitelstvo, ale není zaměstnancem města. 

Základní škola je samostatný právní subjekt, nemá s městem nic společného. 

Tomandl  – Nemyslel stranu politickou, ale jednu názorovou stranu. Ředitelka má vazbu na město. Město zřizuje 

základní školu a jmenuje ředitelku tudíž má návaznost na město. 

Bernátová  – Kde je řečeno, že bude redaktor placen? 

Šiška   – V zápise je uvedena adekvátní odměna pro redaktora. 

Chybíková  – Na začátku volebního období měly všechny volební strany možnost navrhnout si své zástupce do 

Redakční rady a byla navržena pouze paní Konvalinková. 

Tomandl  – V současnosti by zastupitelé přistupovali jinak a navrhli by svého zástupce. Uvedl jeden konkrétní 

případ kdy Ing. Ch. psal nějaké články o církvi, nějakých procesích a setkávání  věřících a psal o 

známých farářích z doby nesvobody. Kdy jsem vznesl dotaz na redakční radu z jaké doby nesvobody? 

Doba nesvobody je doba od roku 1938 - 1945. V roce 2007 se vydal zákon, který stanovil, že od roku 

1948 do r. 1989 byla doba totalitní moci.   A odpověď redakční rady byla bez uvedení důvodu proč mi 

tak odpověděli, redakční rada dle jeho názoru není nestranná. 

Chybíková  – Tato poznámka soudruha Tomandla jí nepřekvapuje, nic víc nebude komentovat. 

Skalník   – Redakční rada by neměla reagovat na chybu k danému článku pod čarou, protože autor článku 

nemůže reagovat v daném čísle.  Pokud zastupitel vystoupí se svým názorem, je nevhodné, aby na něj 

bylo reagováno 2x delším textem což redakční rada povolila. Opozice nemůže reagovat na články, 

které vyjdou ve zpravodaji, protože je nevidí a musí reagovat až v jiném čísle zpravodaje, což už si 

občané nemusí dát do souvislosti. Protože starosta může reagovat na Skalníka ve stejném čísle, ale 

Skalník nemůže reagovat na starostu ve stejném čísle. 

Šiška   – Uvedl, že nikdy nereagoval na článek pana Skalníka ani nikoho jiného z opozice ve stejném čísle 

zpravodaje. Pokud reagovala Redakční rada, nemůže starosty s ní spojovat. Příspěvky nejdou přes 

starostův počítač. Vždy reaguje až v dalším čísle zpravodaje. Pokud najde pan Skalník číslo 

zpravodaje, ve kterém starosta reagoval na jeho článek, veřejně se mu omluví. 

Tomandlové-občan – Občané se na zasedání ZMM nevyskytují, diskutují na ulici a zpravodaj se jim nelíbí. Už to není 

„náš“ modřický zpravodaj, ale je to politický boj mezi opozici a koalicí. Lidé chtějí slyšet, co se tady 

děje a ne politický boj. Stačí uvést jen usnesení a ne kdo jak hlasoval a kompletní zápis. Koho politika 

zajímá, ten může přijít na zastupitelstvo. Zpravodaj by měl být o dění v Modřicích a ne o politickém 

boji. Mohu to říct za polovinu Modřic. 

Bernátová  – Nevím s kým se setkáváte, nemůžete mluvit za 2500 lidí, že s tím nesouhlasí. Já mám opačný názor 

od občanů. 

Morong-občan   – Všichni mají možnost navrhnout členy do komisí a  kdo je schvaluje? Jaká politická strana je Rada. 

Něco jiného je navrhnout kandidáta a něco jiného ho schválit.  

Šiška   – RMM je schválená ZMM a má 4 zástupce z ODS a 1 zástupce z KDU-ČSL. Co Vaším příspěvkem 

chcete říct? Všichni kandidáti, kteří byly navrženi do jakékoliv komise byli RMM schváleni. 

Ventruba  –  Sdělil, že vede Kulturně-školskou komisi a tam je zastoupení všech politických stran. Vzájemně 

dobře spolupracují. 

Hejtmánek  – Vznesl dotaz na pravidla pro uveřejnění jmen ve zpravodaji. Jako jediný přispěvovatel byl 

jmenován. Upozornil, že by ve zpravodaji měli být jména všech občanů nebo žádné.  

Šiška   – Vzniklý stav prověří a sjedná nápravu ve zveřejňování. 
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Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM bere na vědomí Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem ZMM dne 11. 11. 2015 na údržbu veřejných 

prostranství ve městě Modřice a Zprávu o činnosti Kontrolního výboru - analýza činnosti Redakční rady ze dne 2. 11. 

2015. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník,  

            Tomandl) 

0 proti  

1 se zdržel (Slaný) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.1/2015  

 

9.2 Projednání pololetních odměn členům Kontrolního výboru 

Předseda Kontrolního výboru nepředložil žádný návrh na odměny členům Kontrolního výboru, kteří nejsou členy 

ZMM. Dle složení není členem ZMM pan Mgr. Jiří Tůma. 

Další komentář předseda Kontrolního výboru zastupitel Tomandl. Navrhl odměnu Ing. Tůmovi ve výši 1.000,- Kč. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM schvaluje pololetní odměnu členovi Kontrolního výboru, který není členem ZMM Mgr. Jiřímu Tůmovi ve výši 

1000,- Kč 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.2/2015  
 

Bod 10 – Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice 2016 

 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice pro rok 2016. Zasedání ZMM jsou 

navržena 1x za 3 měsíce dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů a to vždy 

v pondělí od 13 hodin. Schůze RMM jsou navrženy 1x za měsíc. Tento plán nevylučuje uskutečnění mimořádných 

zasedání ZMM nebo schůzí RMM. Zasedání a činnost výborů a komise se řídí interními plány jednotlivých orgánů. 

V plánu jsou také navrženy plánované pravidelné body zasedání ZMM a RMM. 

 

V diskusi vystoupili: 

Kratochvíl  – Navrhl přesunout začátek zasedání ZMM na 17 hodinu, dřívější zasedání jsou pro něho komplikace 

v práci. Co vedlo k návrhu v 13 hodin? 13 hodin je nesmysl. 

Šiška  –  Uvedl, že dřívější začátek jednání ZMM bylo z důvodu, aby netrvalo do půl noci. Jedná se pouze o 

návrh. Není to nic, co vám vnucuje vedení města. Zvolení zastupitelé mají právo být z práce uvolněni 

a mají nárok na náhradu mzdy.  

Procházka  – Uvedl svůj průzkum v okolních městech na jejich termíny zasedání ZMM. Začínají v 18 nebo 17 

hodin. 

Šiška  – Opakoval ještě jednou. Je to pouze jeho návrh,  zastupitelé mohou dát protinávrh na jinou hodinu. 

Tomandl  –  Uvedl, že se jedná o neúctu k občanů, kolik občanů se uvolní v odpoledních hodinách? 

Šiška   – Poněkolikáté zopakoval, že se jedná jen o návrh. Zastupitelé mají možnost dát protinávrh ve vztahu 

k občanům. Nenapadejte návrh na 13 hodin, ale dávejte své návrhy. 

Skalník – Dal návrh na začátek ZMM v 17 hod. 

Bernátová  – Uvedla, že poprvé po 26 letech má pocit, že se situace v Modřicích mění a lidé se více zajímají o 

veřejné dění. Dokazují to svou účastí na ZMM (když jsme začínali, nebyl tu nikdo) a především 

reakcemi ke zveřejněným informacím ve Zpravodaji. Lidé ji zastavují a ptají se nebo vyjadřují svůj 

názor, ať už kladný nebo záporný, k dění ve městě. Samozřejmě tuto změnu registruje i vedení města, 

které se všemi prostředky snaží tento trend zabrzdit. Ať už tím, že omezuje zastupitelům nesmyslnými 

nařízeními možnost publikovat v místním Zpravodaji nebo změnou času pro jednání ZMM z 18.00 na 

13.00 hodin. Všichni víme, co je cílem tohoto návrhu – zkomplikovat situaci zaměstnaných 

neuvolněných zastupitelů a především zamezit účasti občanů města na schůzích ZMM. Pro 

pracujícího občana to většinou bude znamenat, že se jednání nebude moci zúčastnit. Podívá-li se na 

současné složení zastupitelstva, není v silách opozice tento nehorázný návrh na změnu času 

hlasováním změnit. Uvedla, že doufá, že si to slušní občané budou pamatovat. 

Šiška   – Opět opakoval, že se jedná o návrh ne nařízení. Očekává předložení návrhů na termíny zasedání 

ZMM. 
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Doleček  – Navrhl začátek ZMM v 15 hod. 

Kratochvíl  – Pokud by byl schválen začátek ZMM ve 13 hod, velmi by mu to zkomplikovalo práci pro 

zastupitelstvo. 

Procházka  – Navrhl ponechat stávající začátek v 18 hod. 

 

3. Protinávrh na usnesení (Procházka): 

ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 18 hodin. 

 

Hlasování o 3. protinávrhu usnesení:  
4 pro (Tomandl, Bernátová, Skalník, Procházka) 

5 proti (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný) 

4 se zdrželo (Kratochvíl, Ventruba, Doleček, Šulová) 

3. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 

 

2. Protinávrh na usnesení (Doleček): 

ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 15 hodin. 

 

Hlasování o 2. protinávrhu usnesení:  
2 pro (Ventruba, Doleček) 

5 proti (Tomandl, Bernátová, Skalník, Kratochvíl, Procházka) 

6 se zdrželo (Šiška,  Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová) 

2. Protinávrh na usnesení nebyl přijat. 

 

1. Protinávrh na usnesení (Skalník): 

ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 17 hodin. 

 

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:  
13 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

1. Protinávrh na usnesení byl přijat pod pořadovým číslem 6Z-10.1/2015  

 

Návrh na usnesení (Šiška):  
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 13 hodin. 

O návrhu na usnesení se nehlasovalo pro přijetí 1. Protinávrhu na usnesení. 

 

Bod 11 – Různé, diskuse 

Zastupitelé obdrželi podklady předem. 

 

11.1 Nadstandard na dopravní systém IDS JmK 
V podkladech zastupitelé obdrželi vyčíslenou částku požadovanou firmou KORDIS JmK, a.s., na úhradu zajištění 

nadstandardního provozu noční linky N94 pro rok 2016, noční linka která jezdí z Brna do Modřic cca od 22 hod do 5 

hod. 

Cena nadstandardu je vyčíslena pro rok 2016 na částku 472.896,- Kč. 

Pro orientaci částky z předchozích letech: 

2015 - 459.506,- Kč 

2014 - 437.561,- Kč 

2013 - 434.925,- Kč 

2012 - 433.679,- Kč 

Cena na rok 2016 je zvýšena o 13.900,- Kč. 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje finanční příspěvek do systému IDS JmK za nadstandard dopravní obslužnosti města Modřice za rok 

2016 ve výši 472.896,- Kč. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
12 pro  

1 proti (Bernátová) 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.1/2015  

 

11.2 Tarif stočného pro rok 2016 
V podkladech zastupitelé obdrželi přípis Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Hybešova 254, Brno (dále BVK a.s.) ve 

kterém je předložen návrh tarifu stočného v Modřicích pro rok 2016 a úprava nájemného za využívání kanalizační sítě 

města Modřice společností BVK a.s. 

Výše tarifu stočného je stanovena ve výši 33,36 Kč/m3 bez DPH. Cena je stejná jako v roce 2015. Výše nájemného je 

pro rok 2016 navrženo na 4.750.000,- Kč bez DPH. Částka je stejná jako v roce 2015. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje tarif stočného ve městě Modřice pro rok 2016 ve výši 33,36 Kč/m3 bez DPH a cenu nájemného za 

užívání kanalizační sítě města Modřice ve výši 4.750.000,- Kč bez DPH. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
13 pro 

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.2/2015 

 

11.3  Dodatek č. 2 k plánovací Smlouvě ze dne 18.6 .2015 
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a text Dodatku č. 2 k plánovací Smlouvě uzavřené dne 18. 6. 2015 mezi 

městem Modřice a firmou IG Watteeuw ČR, s.r.o., Vídeňská 231, Brno (stavebník) na úpravu termínu dokončení 

napojení kanalizace do 31. 5. 2016. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje Dodatek č. 2 k plánovací Smlouvě uzavřené dne 18. 6. 2015 mezi městem Modřice a firmou IG 

Watteeuw ČR, s.r.o. na posun termínu dokončení napojení splaškové kanalizace do 31. 5. 2016. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

1 se zdržel (Tomandl)   

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.3/2015 
 

11.4 Žádost o změnu Územního plánu Modřice 
Dne 1. 12. 2015 zastupitelé dodatečně elektronickou poštou obdrželi žádost paní Z. K., Spáčilova 9, Brno o změnu ÚP 

Modřice v lokalitě Zahrádky - Želešický kopec západně od silnice I/52. V dnešní době je před dokončením nový ÚP a 

nebylo by na místě již nyní schvalovat změnu ÚP. Město by mělo počkat do definitivního vydání nového ÚP a následně 

o změnách rozhodnout. Žádost byla podána po termínu připomínek k dokončovanému nového ÚP. Následně dne 2. 12. 

zastupitelé opět elektronicky obdrželi text Doplnění žádosti ze dne 30. 11. 2015 od paní K. 

Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  – Uvedla příklad pražské firmy Kotona, která také žádala o změnu územního plánu, tu jsme zamítli a 

o čtvrt roku později to bylo schváleno. 

Šiška   – Město je pár měsíců před vydání nového územního plánu. 

Skalník   – Lidé, se mohli během veřejného projednání vyjadřovat, učinila to žadatelka? 

Procházka  – Vznesl dotaz na termín schválení nového územního plánu? Zásady územního rozvoje JmK se 

posunuly velkým způsobem. Počká se na koordinaci územního plánu se Zásady územního rozvoje? 

Höklová  –  Jednalo se o schválení změny č. 9.  Změna není dokončena vzhledem k vypracovávání nového 

územního plánu. Žadatelka námitku v rámci projednání nového územního plánu nepodala. 
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 Termín schválení nového územního plánu cca polovina příštího roku. 

Šiška – Zásady územního rozvoje pokud v této podobě budou schváleny, opět budou napadeny. Budeme 

požadovat, aby v této lokalitě byly konkretizovány dopravní stavby. Nebude se tedy čekat na 

koordinaci s naším novým územním plánem.  

 

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM zamítá žádost o změnu ÚP Modřice podanou Z. K. dne 30. 11. 2015. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení:  
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Skalník, Tomandl) 

0 proti  

2 se zdrželi (Bernátová, Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.4/2015 
 

 

 

DISKUSE, RŮZNÉ 

Bernátová  – Žádala o odpovědi na základě své žádosti, jakým způsobem došlo ke změně termínu osázení a 

ozelenění vodní plochy na pomezí katastru Modřic a Přízřenic a kdo tuto změnu odsouhlasil. Proč po 

firmě Agromeli nepožadujeme sankce dle smlouvy? Budete reklamovat donekonečna? 

Šiška   – Žádná změna nebyla schválena, osázení zeleně je dle projektové dokumentace a my tuto výsadbu  

dnes u firmy Agromeli reklamujeme. Celkem byly podány dvě reklamace v červnu a září toho roku. 

Čekalo se do jara letošního roku, jestli zeleň vzejde. To se nestalo, proto následovala další reklamace. 

Höklová  – S firmou jsme v kontaktu a sankce zvažujeme. Agentura ochrany přírody a krajiny výsadbu 

kontrolovala a neshledala závady. 

 

Šiška   – Další dotaz paní Bernátové byl na lokalitu u Primálu, kde nejsou splněny termíny uvedení pozemku 

do stavu k zemědělskému využití. Do 30. 9. 2015 měla být lokalita určena k osetí. Firma GAS 

Transport nekoná jak má. Neustále urgujeme, řešíme přes právní kancelář. Dnes se stavba dokončuje a 

mělo by být v brzké době dokončeno. 

Bernátová  – Zeptala se, jestli ke změně termínů existuje nějaký doklad. A jak sdělíte té firmě, že posouváte 

termíny?  Např. jste uvedl na jednání ZMM, že do 31. 8. 2015 budou dokončeny terénní úpravy a pak 

na dalším ZMM, že to bude do 30. 9. 2015. Jak sdělujete změnu termínů firmě – ústně nebo písemně? 

Šiška   – Termíny byly stanoveny při soudním přelíčení.  První termín byl stanoven v soudním líčení během 

května či června a to termín 31. 8. na dokončení úprav. Na konci srpna se dělalo definitivní rozhodnutí 

u soudu a tento termín byl v rámci soudního líčení posunut do 30. 9. 2015. My jsme dodatek 

neuzavírali, žádný termín neposouvali, vždy to bylo v rámci dohody. 

Bernátová  –  Pokud vím, proběhly mimosoudní dohody, ne soudní líčení 

Šiška  –  Ano, bylo to v rámci mimosoudní dohody 

Procházka  –   Ale říkal jste soudní líčení, takže změny byly schváleny mimosoudní dohodou? Protože zasedal jen 

jeden soud. 

Šiška  –  Ano, to je pravda. 

 

Skalník   – Vznesl dotaz na vyjádření města k rozšiřování drtičky Pet lahví a Remetu. Bude se obec proti těmto 

ekologicky náročným procesům bránit? 

Chybíková  – Remet - neděje se nic, firma prozatím koupila pozemky dle výpisu z katastru.  

Ohledně rozšíření provozu pet lahví: proběhlo zjišťovací řízení a rozšíření se nebude projednávat dle 

zákona. Může tam být umístěna, je to v souladu s naším územním plánem. V rámci zjišťovacího řízení 

je možné, aby se vyjádřil každý občan i každý zastupitel. 

Šiška   – Stavba je v souladu s územním plánem. Můžeme zakazovat jakoukoliv stavbu či rozšíření, ale 

pokud je v souladu s územním plánem, tak stavební úřad vše povolí. 

Tomandl  – Drtička pet lahví nezatěžuje prostředí. Problém vidí ve společnosti Remet, který zapáchá a nic se 

neděje. Pokud se tomu nechá volný průběh, vidí to jako závažný problém. Pokud se tomu aktivně 

nepostavíme, tak ten Remet to postaví.  

Šiška   – Dneska, ale nemáme žádný podklad,  na základě kterého by město mohlo jednat. Pouze víme, že 

areál koupila firma Remet a Kovolit.  Zápach dle zákona není měřitelná veličina.  Ohledně Kovolitu 

jsme dali podnět k prošetření Inspekcí životního prostředí. Vše prověřeno a vše bez závad. 

Slaný   – Bylo několik kontrol a vždy vše bylo v pořádku. 

Chybíková  – Při návštěvě Remetu, který je mimo náš katastr bylo zjištěno, že tam probíhá průběžné měření 

škodlivin a to bylo v pořádku. Bránit se proti Remetu můžeme, až proběhne legislativní proces, do 

kterého se můžeme zapojit. 

Procházka  –  Můžeme se účinně bránit v novém územním plánu. Navrhl, aby v rámci nového územního plánu 

byla vymezena výroba, jinak se pak dost těžko může město bránit. 
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Ptáčková-občan – Upozornila na rozšíření provozu drtičky Pet lahví. Má za následek i významné zvýšení dopravy přes 

město Modřice. 

Chybíková  – Součástí zjišťovacího řízení je rozptylová studie včetně posouzení dopravy a pokud limity splňuje, 

není důvod, aby povolující orgán neschválil 

Morong-občan  – Když není město Modřice v katastru Remetu, to znamená, že se nemůže bránit? 

Šiška   – Nevyjadřujeme se k provozu, ale můžeme dát podnět ke kontrole na inspekci ŽP to je vše. 

 

Kratochvíl –  Vznesl dotaz, jak může nahlásit suché stromy např. na ulici Chrlická u zahradnictví Brabec,  

zavoláním na úřad? 

Brabec  – Na ulici Chrlická je v tomto místě nevhodné podloží. 

Bernátová –  Několikrát upozornila na potřebu zalití těchto stromů. 

Chybíková  –  Ano, zavoláním na úřad. Technika pro zalévání stromů je zahrnuta v rozpočtu na rok 2016. 

Bernátová – Je pomník na nám. Svobody definitivně opravený? 

Šiška –- Je opravený částečně po 2. etapách. Třetí etapa je opěrná zídka, kde je v jednání snížení ceny a pak 

rekultivace zeleně. 

Bernátová  – Kdy budou v lokalitě Bobrava umístěny koše na psí exkrementy? 

Chybíková  –  Na jaře příštího roku i souběžně s kontejnery na tříděný odpad budou umístěny. 

 

Ptáčková  – Navrhla podněty na zlepšení životního prostředí ve městě Modřice. 

1. Provádět průběžné kontroly a údržbu technického stavu chodníků k zajištění bezpečnosti chodců 

a dětí. 

2. Nárokovat pravidelné provádění úklidu nánosů polétavého prachu a odpadů na obvodových 

silnicích města R52 a R152, na mostech a nájezdech a zastávkách MHD u jejich vlastníků. 

3. Provádět průběžnou kontrolu pořádku na stanovištích kontejnerů a zajistit průběžnou kontrolu 

úrovně služeb provádění svozu odpadů, čištění komunikací a stříhání trávníků ke snížení marných 

nákladů města a zvýšení kvality služeb a životního prostředí 

 

Tomandlová-občan– Vznesla požadavek na umístění laviček u rybníka. 

Šiška   – Na jaře budou umístěny. 

 

Morong-občan  –  Domnívá se, že každý rok se opravují stejná místa v Modřicích - kanály, chodníky a komunikace. 

Šiška   –  Žádné místo se neopravuje za jeden rok dvakrát, opravuje se postupně. Může to být stejná lokalita, 

ale jiný úsek. 

 

 

Hejtmánek  – Vznesl podnět k jednání na zrušení třetí tarifní zóny města Modřice. 

Šiška   – Zóny jsou stanoveny dle katastru. Jednání s firmou KORDIS proběhlo, ale nebylo neúspěšně 

Ptáčková  –  Navrhla, aby město jednalo o zrušení třetí tarifní zóny ve smyslu velkého dopravního zatížení ulice 

Brněnská zejména smyčky, tam projíždí až 280 autobusu denně a tuto dopravní zátěž vyměnit za 

začlenění do jiného cenového tarifu. V severních částech Brna a Brna-venkova jsou tarifní zóny 

nastaveny jinak, na jihu do toho zasahuje „lobby“ dopravních firem. Je potřeba o změně tarifní zóny 

jednat. 

 

 

Ukončeno v 23:00 hodin 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Josef Šiška 

          starosta města 
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Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 5. zasedání ZMM konaného 

dne 7. 9. 2015 do 6. zasedání  ZMM konaného dne 7. 12. 2015 

Vážení zastupitelé, 

Komentované období bylo prakticky koncem prvního uceleného roku práce nového vedení města a 

nového zastupitelstva. Zaměřili jsme se na dokončení rozpracovaných investičních akcí a přípravu 

projektové dokumentace na projekty další. Jednou z hlavních sledovaných aktivit byl průběh a 

dokončení architektonické soutěže o návrh „Víceúčelová sportovní hala Modřice“. Soutěž byla 

ukončena zasedáním soutěžní poroty dne 6. 10. 2015, vystavením předložených návrhů na 

městském úřadě od 27. 10. do 26. 11. 2015 a seznámení ZMM s výsledky soutěže na mimořádném 

zasedání ZMM dne 26. 10. 2015. V dnešní době probíhá Jednací řízení bez uveřejnění s uchazeči 

umístěnými na 1. - 3. místě v soutěži. V dotčeném období byly dokončeny dvě drobné investice a to 

prodloužení dešťové kanalizace v ulici U Hřiště a rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Žižkova, 

kde vlivem postupu souběžných prací firmy E.ON je část díla v menším skluzu (cca 14 dní). 

Asi nejproblematičtější akcí v okolí Modřic byl průběh rekonstrukce komunikací a mostů 

nadmístního významu, na jehož průběh mělo město velmi malý vliv. Dnes jsou již veškeré práce na 

D2 a silnici II/152 pro letošní rok ukončeny, a od 15. 12. by měl být zprůjezdněn i poslední 

opravovaný most přes Svratku na ulici Chrlická.  

Také se pracovalo na nových projektech jako je pokračování rekonstrukce chodníků města na ulici 

Husova a severní části ulice Masarykova a příprava akce výstavby nové komunikace a chodníku 

v prostoru před Mateřskou školou Modřice na ulici Zahradní. Dále se připravují projektové 

dokumentace na přechody pro chodce ve spodní části nám. Svobody a na ulici Chrlická. 

Současně proběhla setkání v rámci příprav a řešení nového vydání ZÚR JmK, do kterého se město 

aktivně zapojuje dnes i za podpory města Brna. V rámci ORP Šlapanice byl definitivně založen 

DSO Šlapanicko, který je dnes na počátku své činnosti a až následující období ukáže, zda bude tato 

organizace pro město prospěšná. Prozatím nejsou ze svazku žádné konkrétní výstupy. Jako první 

společný projekt se připravují výstavby cyklostezek, které by měly být přivedeny i na náš katastr. 

Město dále vstoupilo do jednání s majiteli IS v lokalitě Bobrava, kde v severní části je jednáno 

s panem Langem o možnosti převodu kompletní infrastruktury kanalizace a vodovodu na město 

Modřice a s likvidátorem firmy VZ Stav pak o převodu kompletních IS v jižní části lokality 

Bobrava. 

V rámci kulturního dění v dotčeném období proběhly v Modřicích Svatováclavské hody, Večer 

rozsvícených lampiček, Kateřinská zábava, Koš martinských vín a v závěru slavnostní rozsvícení 

Vánočního stromu. Na organizaci akcí se mimo město a Kulturně školské komise podílely i místní 

spolky jako stárci, svaz žen, SDH Modřice a hotel Gregor, za což jim patří dík. 

Modřice nebo spíše naši sportovci získali v posledních 3 měsících pro sebe i město nemalé úspěchy. 

Na těch se podíleli zejména modřičtí nohejbalisté, kteří nejprve získali 11. titul mistrů české 

republiky v soutěži družstev, aby poté, jako základ reprezentace ČR, na Mistrovství Evropy v 

nohejbale, konaném ve Slovenské republice, získali zlaté medaile v soutěži dvojic a trojic. Za 

těmito úspěchy nezůstal zpět ani mladý taneční klub X-trim, který si z mistrovství světa konaném 

v Itálii přivezl pěkné 6. místo. 

Klid nebyl ani na vlastním městském úřadě. Nejdříve jsme se na základě žádosti o uzavření dohody 

o rozvázání pracovního poměru rozloučili se strážníkem Fajksem a následně i díky trvalému 

značnému nárůstu legislativy vyhlásili několik výběrových řízení na nové zaměstnance města. 

Zejména to je doplnění sboru městské policie i s ohledem na avizovaný odchod dalšího strážníka do 

penze, přijetí zástupu za mateřskou dovolenou na sekretariát úřadu a přijetí knihovnice do městské 

knihovny rovněž s ohledem na možný odchod stávající pracovnice do penze. 

Na úřadě v měsíci září a říjnu probíhala kontrola na rovnost odměňování zaměstnanců města 

prováděná z Oblastního inspektorátu práce, pro JmK a Zlínský kraj, která neshledala žádné závažné 

pochybení. 

Děkuji za pozornost. 
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