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ZÁPIS ZMM č. 12/2017
z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného dne 6. března 2017
v 17 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě,
řádně omluveni Šulová, Skalník)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele, občany 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:
Zapisovatelka: Bc. Martina Vojtová, DiS.
Ověřovatelé: zastupitel Richard Tomandl a zastupitel Ing. Jiří Brabec
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) Projednání stanovených úkolů
3) Bezpečnostní situace města
3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2016
3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok
2016
4) Zpráva o provozu, hospodaření a
využívání PBDS v roce 2016
5) Projednání hospodaření města v roce
2016
5.1 Rozpočtové opatření č. 7/2016
5.2 Procentuální plnění rozpočtu v
roce 2016
5.3 Výsledky inventarizace majetku k
31. 12. 2016
6) Projednání majetkových transakcí
7) Upřesnění rozpočtu města na rok
2017
7.1 Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým
opatřením č. 1/2017
7.2 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč
8) Projednání OZV
9) Zpráva z činnosti FV
10) Zprávy z činnosti KV
11) Různé, diskuse
Závěr
Protinávrh na doplnění programu zasedání ZMM (Brabec):
Doplnění o bod 3) PPO Modřice a
posun ostatních bodů o jedno číslo
dále.

Hlasování o protinávrhu na doplnění programu zasedání ZMM:
11 pro (Havlátová, Chybíková, Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Šiška, Slaný)
Protinávrh na doplnění programu ZMM byl
přijat pod pořadovým číslem usnesení 12ZÚ1/2017

Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Projednání stanovených úkolů
3) PPO Modřice
4) Bezpečnostní situace města
4.1 Zpráva obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2016
4.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok
2016
5) Zpráva o provozu, hospodaření a
využívání PBDS v roce 2016
6) Projednání hospodaření města v roce
2016
6.1 Rozpočtové opatření č. 7/2016
6.2 Procentuální plnění rozpočtu v
roce 2016
6.3 Výsledky inventarizace majetku k
31. 12. 2016
7) Projednání majetkových transakcí
8) Upřesnění rozpočtu města na rok
2017
8.1 Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým
opatřením č. 1/2017
8.2 Schválení smluv o poskytnutí
dotace nad 50 000 Kč
9) Projednání OZV
10) Zpráva z činnosti FV
11) Zprávy z činnosti KV
12) Různé, diskuse
Závěr
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Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 12. řádného veřejného zasedání ZMM Bc.
Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 12.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Richarda Tomandla a
zastupitele Ing. Jiřího Brabce.
ZMM schvaluje program 12. řádného
veřejného zasedání ZMM se změnou
doplnění – bod 3) PPO Modřice a
posun ostatních bodů o jedno číslo
dále.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-Ú2/2017

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Dotaz na sliby. O jaké sliby se jednalo a které byly splněny?
Šiška
– Uskutečnila se schůzka s novým
ředitelem SÚS. 14 dní po schůzce
proběhla výměna poklopu v podjezdu. Na schůzce se projednávala situace ulice Nádražní. Ředitel Ing. K.
přislíbil ověření situace. Dále sdělil,
že byl navržen projekt rekonstrukce ulice Masarykova do zásobníku
projekčních akcí na rok 2018, který
by měl být schválen v zastupitelstvu
JmK. Konzultovala se úprava a sjed-
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nocení povrchu ulice Husova, která
je krajská. Ing. K. přislíbil pomoc.
Mikuš
– Dotázal se na plánovanou a již posunutou opravu chodníků Husova a
Masarykova. Kdy je v plánu oprava?
Byly posouvány termíny? Není to
tak, že když jsou dotace přiznané,
město to musí zaplatit a peníze poté
dostane zpátky?
Šiška
– Stavební úřad požadoval dopřesnění a rozkreslení územního
a stavebního povolení odděleně,
což se dopracovávalo a tím došlo k
posunu termínů. V průběhu řešení
byly vypsány dotační tituly. O dotaci
bylo požádáno 6. 1. 2017. Investice je
zařazena do investic letošního roku.
Přesný termín se bude odvíjet od
přiznání dotace. Nemůžeme stavět,
dokud nebudeme mít přiznanou
dotaci. Při přiznané dotaci nejdřív
musíme zaplatit a pak dostaneme.
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města Modřice o činnosti Městského
úřadu Modřice a RMM za období
od 11. řádného zasedání ZMM do
dnešního dne 6. 3. 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-1.1/2017

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
V podkladech zastupitelé obdrželi

61

Zpravodaj 4/2017

Zprávu o plnění úkolů uložených
na zasedání ZMM včetně příloh k
některým uloženým úkolům. Tato písemná zpráva bude součástí zápisu
z dnešního jednání ZMM.
Úkoly:
Usnesení 10Z-10.4/2016
ZMM ukládá starostovi prověřit možnost realizace jednosměrného provozu na ulicích města Modřice.
Plnění úkolu
Úkol je v řešení, navržení zjednosměrnění ulic je provedeno odbornou
firmou. V současné době je tento
návrh posuzován Policií ČR, dopravním odborem. Konečné řešení
není k dnešnímu dni známo – úkol
probíhá.
Usnesení 10Z-3.3/2016
ZMM pověřuje RMM a majetkový odbor
města Modřice provedením výběrového řízení prodeje nebytového
objektu Hybešova 654 a předložením
nejvýhodnější nabídky na zasedání
ZMM ke schválení.
Plnění úkolu
RMM dne 21. 2. 2017 schválila text
zveřejnění záměru prodeje objektu
Hybešova 654 a ustanovila hodnotící
komisi předložených nabídek ve
složení Šiška, Höklová, Žaloudková,
Skalník a Kratochvíl. Termín pro
podání nabídek je stanoven na 27. 3.
2017. Vyhodnocení nabídek bude zastupitelstvu předloženo k projednání
na červnovém zasedání zastupitelstva – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-2.3/2016:
Po vypracování projektové dokumen-
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tace zaměření stávajícího stavu a
po posouzení památkáři objektu na
nám. Svobody č. 171, ZMM ukládá
RMM předložit ZMM návrhy na
budoucí využití objektu.
Plnění úkolu
V současné době probíhá zaměřování
stávajícího stavu a vypracování
projektové dokumentace stávajícího
stavu. To potrvá min. 3 měsíce –
úkol probíhá.
Usnesení 11Z-3.1/2016
ZMM schvaluje nákup pozemku p. č.
2485/1 o výměře 2846 m2 za cenu
1500 Kč/m2 a nákup pozemků p.
č. 2484/1, 2484/2, 2484/6, 2484/10,
2485/5 a 2485/31 o celkové výměře
4560 m2 za celkovou cenu 1000 Kč
od manželů B. a F. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy.
Plnění úkolu
Kupní smlouva byla RMM schválena
13. 12. 2016. Následující den byla
podepsána a byl proveden vklad
do katastru a uhrazena dohodnutá
částka – úkol splněn.
Usnesení 11Z-3.2/2016
ZMM schvaluje podání nabídky insolvenčnímu správci společnosti VZ
Stav, spol. s r. o., na převod obslužné
komunikace a VO na pozemku p. č.
2485/31, 2484/6 a 2484/2 a pověřuje
RMM podáním cenové nabídky.
Plnění úkolu
Cenová nabídka byla podána ve stanoveném termínu ve výši 1000 Kč
za každou IS. Výběrové řízení bylo
ukončeno a požadované sítě získalo do majetku město Modřice za
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nabízenou cenu 1000 Kč za každou
síť. Dne 16. 1. 2017 byla uzavřena
smlouva na koupi komunikace a
veřejného osvětlení a tím byl celý
proces ukončen – úkol splněn.
Usnesení 11Z-3.3/2016
ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v
majetku společnosti Bobrava, spol.
s r. o., na město Modřice a pověřuje
RMM a majetkový odbor přípravou
podkladů ke schválení převodu
vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolu
Se zástupci společnosti Bobrava, s. r.
o., proběhla dne 8. 2. 2017 první
pracovní schůzka, kde byl dohodnut
další postup v přípravě podkladů.
Město kontaktuje odborné zástupce
společnosti Brněnské vodárny a
kanalizace, a. s., jako provozovatele
těchto zařízení pro město a společnost Bobrava, s. r. o., připraví
potřebné dokumenty pro zjištění a
kontrolu technického stavu dotčené
infrastruktury. Další schůzka v podobě prohlídky a kontroly provozu
ČOV Bobrava proběhne 16. 3. 2017.
Cenu převáděných IS jako počáteční částky společnost Bobrava, s. r.
o., nastínila ve výši 20 mil. Kč. Pro
podporu převodu této infrastruktury
byla na úřad města doručena dokumentace pod názvem Petice občanů
na podporu převodu – odkupu
vodovodu, kanalizace a ČOV lokality
Bobrava, která ale ve smyslu zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
nesplňuje zákonné náležitosti petice
(příloha č. 1). Město je v počáteční

Zprávy z radnice

fázi jednání se společností Bobrava,
s. r. o. – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-3.4/2016
ZMM zamítá nákup pozemku p. č.
1605/2 o výměře 9413 m2 za cenu
1000 Kč/m2 a pověřuje RMM a MO
jednáním o odkupu části pozemků.
Plnění úkolu
Vedoucí majetkového odboru Bc. Höklová společně se starostou města provedli prohlídku dotčeného pozemku
a dle jeho konfigurace a návaznosti
na okolní pozemky v majetku města
Modřice předkládají ZMM k projednání návrh na odkup vyznačené
části pozemků dle potřeb města v
odhadované ploše cca 2000 m2, viz
grafická příloha č. 2 s vyznačením
zájmové plochy. Po odsouhlasení
plochy jednáním ZMM bude svolána pracovní schůzka k odkupu této
části pozemků.
Návrh na usnesení:
ZMM pověřuje RMM a majetkový odbor
jednáním s majiteli pozemku p. č.
1605/2 o odkupu části pozemku o
velikosti cca 2000 m2 v západní části
pozemku.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz, zda by se neměla
do usnesení doplnit cena 400 Kč/m2?
Šiška
– Máme znalecký posudek, kterým
se řídíme. Nyní se schvaluje plocha
k odkupu.
Bernátová
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– Bude s majiteli jednáno v duchu
400 Kč/m2?
Šiška
– Ano.
Tomandl
– Vznesl dotaz k předcházejícímu
bodu – ČOV Bobrava, k posuzování
technického stavu.
Šiška
– O výsledku budeme informovat.
Na prohlídku půjde technik ČOV
Modřice.
Tomandl
– Budou posuzovat i to, zda kapacitně stačí?
Šiška
– Ano.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-2.1/2017

Usnesení 11Z-3.5/2016
ZMM schvaluje prodej části pozemku p.
č. 1292/24 za cenu 3930 /m2 + náklady na převod a oddělení pozemků
společnosti El-insta Czech, s. r. o.,
a pověřuje RMM uzavřením kupní
smlouvy.
Plnění úkolu
Žadatel byl vyzván k podpisu kupní
smlouvy, kterou do dnešního dne
neuzavřel. Transakce tedy doposud
neproběhla – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-6.2.2/2016
ZMM pověřuje starostu a RMM činit
taková rozhodnutí a opatření, aby
zajistili financování PPO Modřice v
závislosti na aktuálně vznikajících
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potřebách.
Plnění úkolu
V současné době probíhá zpracování
studie řešitelnosti PPO Modřice, která bude dopracována dle předběžného vyjádření doporučení správce
řeky Svratky podniku Povodí Moravy, s. p. Dokončení studie a následné
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení je zahrnuto
v rozpočtu města na rok 2017. Po
vydání územního rozhodnutí bude
projednán další postup financování
za účasti správce toku řeky Svratky.
V příloze č. 3 doloženo vyjádření Povodí Moravy, s. p., ke studii Modřice
PPO – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM rozhoduje o podání návrhu města
Modřice na zrušení opatření obecné
povahy – ZÚR JmK, vydané dne 5.
10. 2016 usnesením zastupitelstva
JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje
starostu města k dalšímu jednání ve
věci ZÚR JmK.
Plnění úkolu
Text žaloby v rozsahu 120 stran je rozpracován a byl rozeslán zastupitelům k připomínkování. Jeho připomínkování je advokátní kanceláří
požadováno do 10. 3. 2017. Dne 23. 2.
2017 proběhla schůzka starostů obcí,
na které byla podepsána Smlouva o
poskytování právních služeb Advokátní kanceláří Frank Bold, s. r. o.,
za cenu 1650 Kč za hodinu bez DPH,
při zastupování v podání žaloby
proti ZÚR JmK. V bodě různé budou
projednány případné připomínky
k textu žaloby. Text žaloby bude
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zveřejněn při jeho podání na soud –
úkol probíhá.
Usnesení 11Z-12.6/2016
ZMM města Modřice ukládá RMM prověřit možnost vybudování vícegeneračního hřiště s venkovními posilovacími stroji na pozemku bývalé MŠ
na Benešově ulici parc. č. 925 a do
příštího řádného zasedání zastupitelstva podat zprávu.
Plnění úkolu
Úkolem RMM pověřila místostarostku Ing. Chybíkovou, která před
předložením návrhu řešení ZMM
vyhlásila anketu pro využití zahrady
za objektem ZUŠ, Benešova 271 při
ulici Sokolská mezi občany města
prostřednictvím Zpravodaje města.
Návrhy občané měli předkládat do
28. 2. 2017.
V diskusi vystoupili:
Chybíková
– Ankety se zúčastnilo 9 občanů.
Diskuse proběhla i na facebooku.
Není to oficiální anketa, ale k této
diskusi se dá přihlédnout. Návrhy
jsou: multifunkční hřiště na fotbal a
basketbal 1x, výběh pro psy 2x, dále
různé varianty hřišť, jak navrhovala
p. Bernátová. Na facebooku byl návrh bosé stezky. Potvrdil se největší
zájem o vícegenerační hřiště. Budou
vybrány 3 firmy, kterým bude zadán
požadavek na zpracování návrhu a
cenové nabídky. V prostoru je třeba
udělat i úpravy zeleně a nový plot.
Předpokládá, že na příštím zastupitelstvu budeme znát návrhy.
Procházka
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– Vyjádřil se obecně k anketám.
Jedná se vlastně o druhou anketu v
poslední době. Ankety se zúčastnilo
málo občanů a z jejich strany jsou
připomínky, že na anketu nebylo
dost času. Navrhl stanovit pravidla
pro vyhlašování anket – předstih
zveřejnění na webu, ve Zpravodaji,
vyhlášení rozhlasem.
Chybíková
– Každá anketa potřebuje něco jiného. Občan, který se nechce zúčastnit, se stejně nezúčastní. Pravidla mít
nemusíme.
Procházka
– Pravidla mít nemusíme, je to návrh.
Bernátová
– Hlavním kamenem úrazu je
Zpravodaj. Vychází stále později.
Zastupitelka tento měsíc Zpravodaj
nedostala vůbec. Občané Zpravodaj
do domácností dostali po 20. 3. 2017,
na anketu tedy zbylo cca 7 dnů.
Šiška
– Vydání Zpravodaje závisí na zasedání Redakční rady. První pondělí
v měsíci bylo 6. 2. 2017 a od tohoto
data se vydání Zpravodaje odvíjí.
Město musí mít zpětnou vazbu od
občanů, že Zpravodaj nedostává.
Pro město roznášku provádí firma.
Bernátová
– To, že Zpravodaj nedostane do
schránky, hlásí p. Ventrubové.
Tomandl
– Vyjádřil se k anketám a vůbec ke
komunikaci s občany. Nedá se říci,
že lidé si Zpravodaj přečtou a stejně
nereagují. Jde o špatnou komunikaci
ze strany města. Uvedl, že pokud
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už byly od občanů nějaké návrhy
– konkrétně uvedl sportovní halu,
kdy se prosazovalo, aby v hale byl
umístěn bazén, ale 25m, nakonec se
prosadil bazén 15m. V Brně jsou 4
bazény 25m a 1 bazén 50m. To jsou
sportovní rozměry. Bazénů o rozměru 15m je více a jsou k ničemu. Jde
tedy o špatnou komunikaci s občany
a jejich názory se nerespektují. Se
sportovištěm to dopadne, že to bude
jenom jako. Jestliže to má být sportoviště, potom to musí být sportoviště,
které bude skutečně pro sportování,
a ne že to je pouze pro formu.
Šiška
– Na výstavbu haly byl zpracováván
investiční záměr, který se zpracovával 3–4 měsíce. Byly osloveny
všechny spolky v Modřicích a každý
mohl dávat podněty do investičního
záměru. Na základě investičního
záměru byla vyhlášena architektonická soutěž. Nejedná se tedy o
nedostatečnou komunikaci s občany.
Byla vyhlášena anketa na využití
domu na nám. Svobody 171, která
byla zveřejněna měsíc a půl dopředu a účastníků bylo málo. Vyzval p.
Tomandla k předložení návrhu, jak
donutit občany k účasti na anketách.
Tomandl
– Nejde o to donutit, ale komunikovat.
Bernátová
– Dotázala se, kdo roznáší Zpravodaj.
Šiška
– Firma Annapurna z Ivančic.
Bernátová
– Ta nemá s poštou nic společného?

www.mesto-modrice.cz

Šiška
– Organizuje to prostřednictvím
pošty. Při výběrovém řízení pošta
požadovala cca 4000 Kč za roznos a
firma Annapurna cca 2000 Kč. Z důvodu malého počtu zásilek nemůže
dát pošta městu lepší cenu.
Mikuš
– Dotázal se na počet registrovaných
e-mailových adres, na které se posílají informace.
Šiška
– Město má sms, počet registrovaných e-mailových adres musíme
zjistit.
Mikuš
– Informace dostává prostřednictvím sms a e-mailu jednou za 14 dní.
Uvedl, že by informace mohly být
zasílány jednou týdně. Navrhl, aby
se k anketě dalo vyjadřovat prostřednictvím webu a e-mailu. A to z časových důvodů. Upozornil, že inzerce
zaměstnání a pozvánky na kulturní
akce se v hlášení opakují častěji
(obden), vyhlášení ankety (pouze
jednou). Toto může být záměrem.
Anketa by se měla hlásit rozhlasem
častěji, klidně i každý den.
Kratochvíl
– Uvedl, že si nemyslí, že u tohoto
konkrétního případu se jedná o
účelové krácení termínu pro anketu.
U záležitosti, která je dlouhodobější,
by bylo vhodné upozornění i v dalším Zpravodaji. Otázkou do diskuse
by mělo být, nakolik je 9 odpovědí
občanů validní nebo reprezentativní
vzorek. Například rodina si řekne,
že by chtěla mít výběh pro psy,
a všichni 4 budou hlasovat pro a

111

Zprávy z radnice

bude to 60 % z těch 9. Otázkou je,
zda takto má fungovat zastupitelská
demokracie, zda takto má fungovat
princip spravování veřejných věcí.
Zda by nemělo být rozhodnutím
zastupitelstva „chceme tam to a to“
a nějakým usnesením se na tom
zastupitelstvo shodne, nebo nějaký
větší mandát od občanů. V tomto
případě se nejedná o bezvýznamný
prostor v Modřicích. Zastupitelstvo
by se mělo spíše věnovat tomu, zda
se jedná již o konečné rozhodnutí,
zda tam bude hřiště nebo ne, nebo
jestli k tomu směřujeme. To je otázka
na p. místostarostku. Když jsme si
to takhle řekli, zda budeme dělat
všechno proto, aby tam bylo hřiště,
nebo jestli je ještě nějaká možnost to
doplňovat nebo měnit.
Chybíková
– Vyjádřila se k velikosti prostoru. I
těch 9 lidí potvrdilo to, co říkala p.
Bernátová. Nevidí další důvod řešení
něčeho jiného. Jak již uvedla, budou
vybrány 3 firmy, kterým bude zadán
požadavek na zpracování návrhu
a cenové nabídky. Návrhy budou
předloženy zastupitelům a může
proběhnout diskuse. Každý zastupitel mohl oslovit své voliče.
Procházka
– Požádal, zda by se mohly příští
ankety zveřejnit na viditelném místě
na webu.
Mikuš
– Navrhl motivaci občanů k účasti na
anketách. Například drobnou cenou
– reklamní předměty města.
občan H.
– Uvedl, že ankety se neúčastnil
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ho a tabulku dotací za období 2012–
ani jedné. Návrhy na využití domu
2016, kdy v roce 2012 dostala farnost
171 se mu zdály dobré, proto neměl
od Ministerstva kultury (MK) 100.000
potřebu se účastnit. Bydlí v ulici SeKč, v roce 2013 od JmK 200 000 Kč, v
verní, proto se neúčastnil ani ankety
roce 2014 od MK 150 000 Kč, v roce
na využití zahrady při ulici Sokolské.
2015 od JmK 100 000 Kč, v roce 2016
Neúčast nebyla proto, že by ankety
0 Kč. Každý rok naše město dalo 500
byly málo zveřejněné.
000 Kč – úkol splněn.
Bernátová
– Poděkovala za anketu. Uvedla, že
si nedělá iluzi o Modřicích. Modřice V diskusi vystoupili:
Konvalinková
nejsou klasické město ani klasická
– Vznesla dotaz, kolik tedy dostal
obec, ale jakýsi hybrid. Spousta obkostel od církve. Přispívá stát, kraj,
čanů je přistěhovaných a do Modřic
město. Město, které je nejmenší, dává
chodí jen spát a nezáleží jim na tom,
nejvíc a dává pořád stejnou částku.
zda tady bude nějaké hřiště. Na
Čekala by příspěvek od církve, že jim
ulici ji lidé oslovují, telefonují, mají
bude záležet na tom, v jakém stavu
připomínky. Na vyzvání k účasti na
jsou nemovitosti v jejím majetku.
zastupitelstvu ale nikdo nepřijde.
Dotázala se, proč město nedává menší
částku, a okomentovala tabulku dotací
Úkoly a návrhy uložené bez usnesení:
z přílohy. Ministerstvo kultury nepřispívá pravidelně a částka je podstatně
- zastupitelka Konvalinková
menší než dotace města.
Písemně vyzvat zástupce SÚS o řešení odvodnění silnice ulice Nádražní. Šiška
– Navrhl p. Konvalinkové vznést dotaz
Plnění úkolu
na Biskupství brněnské.
Výzva byla zaslána na kompetentní
úřady. Dne 14. 2. 2017 proběhlo osob- Konvalinková
– Uvedla, že od toho je tady strana
ní setkání starosty s novým řediteKDU-ČSL, která by měla mít zájem o
lem. Na setkání bylo slíbeno prodotace od církve.
šetření situace. Písemnou odpověď
Šiška
jsme do dnešního dne neobdrželi.
– V rámci církevních restitucí a předávání majetku v Modřicích církev
Zjistit, zda farnost Modřice žádala
nedostala nic. Má pouze faru a kostel.
dotace od církve a kolik jich bylo
Nemá žádné polnosti. Kostel je jediná
schváleno.
památka v Modřicích, proto je od
Plnění úkolu
města každoroční dotace 500 000 Kč.
Římskokatolická farnost byla vyzváBernátová
na k doložení přehledu získaných
– Otázkou je, zda člověk, který to má
dotací na zajištění oprav kostela v
na starost, požádal katolickou církev o
majetku církve v Modřicích. Příloha
dotaci.
č. 4 – přípis od Biskupství brněnské-
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Chybíková
– Žádost o dotace vyřizuje administrátor farnosti, technický administrátor nebo pan farář. Na Biskupství
brněnském se nikdy nežádalo,
protože biskupství dotace nedává.
Dalo by pouze dotaci na opravu fary,
pokud by zde bydlel pan farář. Ten
sem zatím nebyl přidělen.
Bernátová
– Církvi byl navrácen nejen majetek, ale dostala i peněžní náhrady.
Kdyby administrátor požádal, možná
bychom nějaké peníze dostali.
Chybíková
– Administrátor vychází z toho
stavu, který zná. Pokud ví, že dotace
nedostaneme, nežádá o ně.
Šiška
– Pokud chcete přesné informace, v
podkladech jsou kontakty na Biskupství brněnské. Obraťte se přímo na
biskupství. ZMM odhlasovalo výši
dotace.
Konvalinková
– Chtěla by, aby církev dala více
peněz. Kostel by mohl být ještě v
lepším stavu.
- zastupitelka Bernátová vznesla na
minulém ZMM 3 dotazy:
Doložení komu ČIŽP uložila pokutu ve
výši 130 000 Kč v roce 2016.
Plnění úkolu
K tomuto dotazu je několik příloh pod č.
5 – úkol splněn.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Uvedla, že z podkladů jí nevychází
částka 130 000 Kč.
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Höklová
– Upřesnila informace. Dle rozhodnutí ČIŽP udělila pokutu ve výši
200 000 Kč společnosti CommScope
Czech Republic, s. r. o., z CTP Modřice za znečištění ovzduší. Z toho
město dostává 50 %.
Vyvěšení vyhlášky č. 7/2016 Pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranství a v parcích.
Plnění úkolu
OZV nebyla vyvěšena, neboť byla
připomínkována Ministerstvem
vnitra. Bude opětovně projednána
na červnovém zasedání ZMM po
odsouhlasení textu Ministerstvem
vnitra. Právník města s ministerstvem komunikuje, neakceptujeme
jejich připomínky, že máme OZV
jako diskriminační pro psy – úkol
probíhá.
Vydání OZV č. 5/2016 Zabezpečení záležitostí veřejného pořádku a o nočním klidu, která stanovuje výjimečné
případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou ve Zpravodaji města.
Plnění úkolu
Vyhláška byla zveřejněna ve Zpravodaji
č. 2/2017. Po připomínkování Ministerstvem vnitra bude dnes projednána v samostatném bodě 9 dnešního
programu – úkol splněn.
-zastupitel Procházka
Zjistit možnosti digitalizace aktuální kroniky města a v jaké cenové relaci.
Plnění úkolu
Byl vznesen dotaz na archiv v Rajhra-
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dě, který digitalizaci provádí. Bylo
sděleno, že digitalizaci provádí jen
u odevzdaných kronik do archivu.
Digitalizaci odevzdaných kronik provádí zdarma. Byl osloven zpracovatel, vydavatel a dodavatel městského
Zpravodaje firma Poring k podání
informací o možnosti digitalizace aktuálně vedené kroniky jejich firmou.
Dle jejich sdělení si kusově za jednu
stranu jednoduchého scanu účtují
10 Kč bez jakýchkoliv úprav. Při 100
stranách by byla celková cena cca
800 Kč. Pokud bychom požadovali
další práce (úprava barev, retuše
atd.), cena by se upravovala dle
požadavků – úkol splněn.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– Je možné zajistit digitalizaci? Jakou
formou, usnesením?
Šiška
– Musíme udělat rozpočtové opatření
na pokrytí nákladů spojených s
digitalizací.
- zastupitel Mikuš
Do nových dotačních smluv na rok 2017
již zapracovat změny plánované na
rok 2018.
Plnění úkolu
Texty dotačních smluv předloženy ke
schválení v bodě 7.2 jednání 12.
ZMM s doplněním o přílohy smlouvy – úkol splněn.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města Modřice o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
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ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-2.2/2017

Bod 3 – PPO Modřice
Komentář přednesl zastupitel Ventruba.
Komentoval posun v PPO Modřice dál.
Po mnoha jednáních a návštěvách
na Dopravoprojektu a Povodí Moravy obdrženo konečné vyjádření.
Konečné řešení z mnoha řešení po
mnoha úpravách a dohadováních.
Představil Ing. F. – technicko-provozní
ředitel, který bude spolupracovat s
námi a Dopravoprojektem.
Protahovalo se to s Dopravoprojektem,
který žádá o prodloužení smlouvy,
za což on až tak nemůže. Docházelo
k personálním změnám na Povodí
Moravy. Byl odvolán generální ředitel, měnily se kompetence.
Komentář přednesl Ing. D. F.
Po personálních změnách na Povodí
Moravy se stal před týdnem technicko-provozním ředitelem. Nyní se Povodí Moravy stabilizovalo. Zastřeší
PPO Modřice a Brno. Bude nápomocen při hledání vhodného dotačního
titulu. Je hlavní kontaktní osoba pro
jednání s Povodím Moravy. Důležité
je, že se podařilo najít variantu PPO
Modřice, která navazuje a doplňuje
PPO Brněnska. Za tento přístup patří
Modřicím určitě dík. Vždy je důležitá
spolupráce na větším území. PPO
ovlivňují území níže položená a je
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důležité minimalizovat důsledky.
Úprava na Brněnsku se projeví na
Židlochovicku a dál. Kompromisní
opatření jsou nezbytná. Nelze řešit
Modřice bez ohledu na Brno. Brno
má i další kompenzační opatření pod
Chrlicemi, u Blučiny a jiná. Je potřeba, aby PPO Brno a PPO Modřice
bylo hodnoceno jako jeden celek.
Vyjádření z Povodí Moravy přišlo
později, ale je platné a má doporučení. Území pod Modřicemi navrhuje
chránit na více než pětiletou vodu.
V diskusi vystoupili:
Ventruba
– Přednesl navrhovaná usnesení ke
schválení.
Šiška
– Upozornil, že nevidí studii. Odmítl
schválit něco, co nemá v podkladech. Má pouze výkres ze studie.
Studie měla obsahovat majetkové
vypořádání, smlouvy o smlouvách
budoucích atd.
Chybíková
– Ve studii měla být identifikace
majetkoprávních vztahů dotčených
subjektů.
Brabec
– Dodal, že toto je ve fázi, kdy by
bylo potřeba, aby se projektant
shodl s Povodím Moravy. Na základě
tohoto budou dopracovávané majetkoprávní vztahy. Tato studie ukazuje, kde došlo k nějakému souladu
s Povodím Moravy, tak zda s tím
zastupitelstvo souhlasí. Pokud by
nesouhlasilo, je těžké další rozpracovávání.
Ventruba
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– Nyní nám Povodí Moravy dalo
svoje vyjádření, které je v drobných
nuancích jiné, než bylo po zahájení.
My to musíme schválit, abychom
mohli pokračovat dál.
Šiška
– Pokud je to tak, měli by připomínky zapracovat do projektu a poté ho
předložit ZMM.
Brabec
– Jsou to připomínky, které se týkají
dalšího rozpracování.
Šiška
– Měli bychom mít čistopis studie.
Ventruba
– Chceme schválit, že to, co nám
nyní zpracovalo Povodí Moravy, že
s tím souhlasíme. Abychom mohli
postupovat dál.
Chybíková
– Potom to není studie, ale je to
technické řešení, které bude dopracováno do studie.
Chybíková
– U dodatku č. 1/2017 opravit termín
majetkového řešení. Je uvedeno do
8/2016, opravit na 8/2017.
Návrh na usnesení (Ventruba):
ZMM souhlasí s koncepcí řešení, která
byla odsouhlasena na Povodí Moravy s technickými připomínkami
a pověřuje hlavního koordinátora a
vyjednávače pro PPO města Modřice zastupitele Ventrubu zajištěním
co nejrychlejšího postupu v dalších
krocích směřujících k vypracování
projektové dokumentace pro územní
řízení.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro

Zprávy z radnice
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-3.1/2017

Návrh na usnesení (Ventruba):
ZMM je seznámeno s novou kontaktní
osobou Povodí Moravy pro vyjednávání
PPO Modřice s Ing. D. F.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-3.2/2017

Návrh na usnesení (Ventruba):
ZMM pověřuje starostu podepsat předložený dodatek č. 1/2017 ke smlouvě
s Dopravoprojektem o prodloužení
termínu dokončení dokumentace
pro územní rozhodnutí PPO Modřic.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-3.3/2017

Bod 4 – Bezpečnostní situace města
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
4.1 Zpráva obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
Zprávu o operativně bezpečnostní
situaci v okrsku Modřice za rok
2016 zpracovanou PČR OOP Rajhrad inspektorem prap. Vojtěchem
Šlapanským doplněnou o zprávu o
kontrole dodržování stanovených
limitů rychlosti za rok 2016 v Modři-
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cích. Vítám zde zástupce PČR OOP
Rajhrad prap. Bojenčuka. Vedoucí
OOP Rajhrad npor. Mgr. Bc. Kolář se
z dnešního jednání omluvil.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku
Modřice v roce 2016 zpracovanou
PČR Krajským ředitelstvím policie
JmK OOP Rajhrad.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-4.1/2017

4.2 Výroční zpráva o činnosti MP Modřice za rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
výroční zprávu o činnosti MP
Modřice za rok 2016 včetně tabulek
se statistickými údaji za rok 2016 s
porovnáním roku 2015 vypracovanou určeným strážníkem Lukášem
Krakowczykem.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Výroční zprávu o
činnosti MP Modřice za rok 2016.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-4.2/2017
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Bod 5 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2016
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
V podkladech zastupitelé obdrželi
Zprávu o provozu, hospodaření a
využívání PBDS Modřice v roce 2016
vypracovanou vedoucí PBDS p. Kozumplíkovou, která je pravidelným
účastníkem jednání ZMM. Finanční
částky do zprávy zpracoval vedoucí
finančního odboru Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Uvedl, že na začátku se říkalo, že
PBDS byl tak drahý, aby byl levný.
Ve finále je stále drahý. Čekáme nějaké zlepšení? Bude pro město stále
ztrátový?
Šiška
– Schodek je 1 mil. Kč. Nájemné bylo
nastaveno, tak jak bylo nastaveno.
Došlo k úpravám v rámci provozu.
Lidé si zvykají, jak to provozovat,
jak zacházet s moderní technologií.
V rámci provozu jsme se s vedoucí
zařízení domluvili, že pokud se bude
projevovat nadále ztráta, bude se
muset zvýšit nájemné. Po odečtení
služeb platí nájem cca 1900 Kč.
Kozumplíková
– Nájemné jednopokojového bytu
včetně služeb je 6599 Kč.
Mikuš
– Nájemné v bytě města Modřice je
cca 4000 Kč. Chtěl by vědět, co bylo
špatně spočítáno. Víme, kde jsou
ztráty?
Šiška
– Projevilo se zvýšení mezd státních
zaměstnanců. Pořád držíme stejné
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nájemné, které bylo na počátku, projevují se nějaké dodělávky, doplnění
mobiliáře atd.
Kozumplíková – PBDS se dovybavovalo (zametací stroj, vozík pro úklid
atd.). I to se projevilo ve vyšších
nákladech. Nastal i přesun zaměstnanců, počet hodin je vyšší, tím se
ale zlepšily služby klientům.
Konvalinková
– Kolik bylo navýšení nákladů za
dovybavení PBDS?
Chybíková
– Rozdíl ve mzdách je cca 250 000
Kč. Dovybavení cca 80 000 Kč.
Konvalinková
– Upozornila na to, zda by byli klienti schopni platit vyšší nájemné.
Chybíková
– Do ztráty to půjde vždy.
Kratochvíl
– Ověřil si nárůst platů o cca 250 000
Kč. V PBDS pracuje cca 10 lidí na
pozicích typu recepce, údržba – to
jsou nízké platové třídy. 5% navýšení
tarifních mezd je kolem 500 Kč, tj.
5000 Kč za měsíc, za rok cca 65 000
Kč. Včetně odvodů cca 90 000 Kč.
Kovářová
– Okomentovala – navýšení platů
bylo 2x, příplatky, přirozené zvýšení platů. Od počátku, kdy nabíhal
provoz, jsou platy vyšší.
Mulíček
– Navýšení platu bylo 2015 a 2017.
Jediný způsob snížení schodku je
navýšení nájmu. Výše nákladů musí
doložit p. Kozumplíková.
Tomandl
– KV dělal kontrolu, nezjistilo se nic,
co by odporovalo zákonu nebo co
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by bylo špatně. Záměr vybudovat
PBDS byl špatný, dnes se ukazuje, že
je to nehospodárné.
Mikuš
– Původní požadovaná cena byla
60 mil. Kč. Vyšplhala se na 88 mil.
Kč. Lidé platí více o 2000 Kč než v
městském bytě. Dotaz, zda 28 mil., o
které jsme zaplatili více, mělo smysl?
Šiška
– Nájmem 4000 Kč v městském
bytě myslíte jaký nájem? 4000 Kč je
nájem, ke kterému musíte připočítat
energie. Nájem v PBDS 6600 Kč je
včetně energií a veškerých služeb.
Bernátová
– Dotázala se p. Kozumplíkové na
vlastní nájemné.
Šiška
– Výši nájemného a jeho výpočet
doložíme na červnové ZMM.
Mikuš
– Rozumí tomu, že některé aspekty
nelze předvídat. Zajímá ho ale, zda
PBDS někdy nebude ztrátový. Požádal do červnového ZMM porovnat
ceny nájmu městských bytů a bytů v
PBDS a provedení analýzy.
Konvalinková
– Dotázala se, zda je nyní PBDS plně
obsazen.
Šiška
– Ano.
Tomandl
– U nájmu je otázka, že pokud se
zvýší nájmy při plné obsazenosti, že
se uhradí ztráta. Dalo by se přemýšlet např. o změně topení, což jsou
obrovské náklady. Topení není až
tak hospodárné, jsou určitě i ekonomičtější topení.
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Šiška
– Požádal o uvedení příkladu.
Tomandl
– Například čerpadla. Buď je to
vzduch–vzduch, nebo země–
vzduch. Uvedl, že pokud je PBDS
pro město ztrátová, zda ho vůbec
provozovat.
Bernátová
– Uvedla, že pro ni nejdůležitější však je, že to bylo určeno pro
občany Modřic a nyní dle čísel to
modřičtí nejsou, i když je uveden
příbuzenský vztah. Modřických je 18
a cizích 26. Děláme sociální program
pro cizí občany, i když jsou to senioři.
Šiška
– Uvedené údaje jsou z doby hlášení
se občanů do PBDS, v dnešní době
má většina klientů PBDS trvalý
pobyt v Modřicích. Když se projekt
spouštěl, bylo 124 přihlášených, z
toho bylo 86 modřických občanů.
Bernátová
– Uvedla, že se spoustou z uvedených 124 občanů mluvila a ti měli
mylné informace o tom, že jim bude
poskytována komplexní péče. Jak
se dověděli, že péče poskytována
nebude, cca 90 % se odhlásilo.
Šiška
– Vždy se deklarovalo, že zdravotní péče v PBDS nebude. Na všech
schůzkách.
Bernátová
– Schůzky byly až po rozhodnutí stavby tohoto domu. Původní
seznam byl z doby, kdy ještě nic
nestálo.
Havlátová

www.mesto-modrice.cz

– Uvedla, že obcházela s p. Kozumplíkovou žadatele. Hodně jich
odmítlo a někteří zemřeli. Z důvodu
odmítnutí se doplnilo i jinými občany.
Kozumplíková
– Při návštěvách žadatelů bylo
vysvětlováno, co se bude dělat
a že bude poskytována pomoc v
domácnosti. Žadatelé se nezalekli
toho, že tam nebude péče. Zalekli se
např. nového prostředí. Nyní je 84
% modřických a město Modřice tím
získává.
Konvalinková
– Dotázala se, co tím Modřice získávají. Zatím je dluh. Jedna věc je
sociální a druhá věc je dotující.
Šiška
– Ano, město dotuje PBDS, je
vytvořen sociální program pro tuto
věkovou kategorii.
Konvalinková
– Jsou jiná města, která mají např.
sanatoria a domovy, a kdyby každý
počítal se ztrátou, pochybuje, že se
budou takové objekty stavět. Je pro
stavbu těchto zařízení, ale nemůžou
být ztrátové.
Šiška
– Požádal o kontakt alespoň na
jedno město, které není ve ztrátě a
vlastní takové zařízení. Např. Žabčice doplácejí cca 200 000 Kč/ rok při
20 klientech na obdobné zařízení.
Bernátová
– V zařízení s celodenní péčí je to
samozřejmě o něčem jiném.
Chybíková
– Pokud by byla v PBDS péče, doplácelo by se ještě více nebo bychom

191

Zprávy z radnice

se chovali komerčně jako v Anavitě
a klienti by platili i 30 000 Kč/měsíc.
Kratochvíl
– Po vydělení ztráty počtem lidí
vychází cca 22 700 Kč na jednoho
obyvatele. Modřice se o něho takto
starají v tomto smyslu. To je jen
ztráta, to nejsou náklady a ostatní.
Uvedl, že to se mu zdá docela dost.
Navrhl, zda než využívat všech služeb, které tam jsou, by nebylo pro
obyvatele lepší si třeba platit sami
nějakou pečovatelskou službu, např.
z Židlochovic, která jim dojede a
udělá pouze to, o co mají zájem. Neušetřilo by město i občané? Nestálo
by za to to propočítat ještě jednou?
Šiška
– Nevidí to jako rozumné řešení.
Židlochovické pečovatelské službě
hradí město příspěvek 200 000 Kč
ročně.
Kratochvíl
– K 1 mil. Kč je to nízká částka.
Šiška
– Ta se stará o cca 30 klientů v Modřicích tím, že jim vozí vesměs pouze
obědy.
Chybíková
– Dle informací z webových stránek
pečovatelských služeb tak 1 hodina
nějaké práce je cca 150 Kč.
Kratochvíl
– Lidé to využívají. V Brně funguje
pečovatelská služba na principu,
že dováží oběd např. za 20 Kč, tyto
služby by mohli modřičtí občané
využívat v tomto domě jako kdekoliv
jinde v domácnosti.
Tomandl
– Debaty o PBDS se do určité míry
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opakují a jsou zbytečné. Buď s tím
chceme něco dělat – přepočítat
topení, nebo prodat, nebo zvednout
nájem. Buď s tím budeme něco
dělat, nebo budeme doplácet 1 mil.
každý rok.
Šiška
– Zrušíme služby, které poskytujeme.
Tomandl
– Ano. Chceme to udělat?
Bernátová
– Když se bavíme o službách. Při
komunikaci s klienty PBDS bylo
zjištěno, že jedna z klientek si chtěla
vzít svou vlastní pračku a nebylo jí
to umožněno s tím, že v koupelnách
nebylo počítáno s vlastními automat.
pračkami. Klienti si musí nechat prát
prádlo, aniž by chtěli, a zaplatí za to.
Havlátová
– Otázkou je, kolik důchodců na to
bude mít.
Tomandl
– Bude s tím město něco dělat?
Šiška
– Dejte návrhy. Provedeme analýzu, nájem byl stanoven na počátku
provozu – před 4 lety. Počítalo se
např., že recepční nebudou, budou
jen uklízečky. Nyní jsou v PBDS 4
recepční.
Mikuš
– Cílem analýzy je zjistit, kde se pohybuje mezera, a najít nějaké řešení.
Úkol Mikuš – pověřil starostu zpracováním finanční analýzy nákladů na
provoz PBDS.
Návrh na usnesení (Šiška):
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ZMM bere na vědomí zprávu o provozu, hospodaření a využívání PBDS
Modřice v roce 2016.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-5.1/2017

Bod 6 – Projednání hospodaření města v roce 2016
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
6.1 Rozpočtové opatření č. 7/2016
V podkladech zastupitelé obdrželi na
vědomí provedené rozpočtové opatření č. 7/2016 včetně komentářů k
provedeným úpravám, které provedl
na doporučení auditorky vedoucí
finančního odboru Ing. Mulíček a
RMM jej vzala na vědomí na své 28.
schůzi dne 21. 2. 2017. Rozpočtové
opatření bylo nutno provést, neboť
na konci roku jsme obdrželi na náš
účet dotaci pro MŠ, kterou bylo
nutné předat MŠ. Dále byla městu
vyplacena větší částka za tříděný
odpad a došla vratka z vyúčtování
zálohy na výstavbu bezpečného
úseku cyklostezky Brno–Vídeň. Na
straně výdajů bylo nutné do rozpočtu doplnit přesné skutečné vyúčtování podzimních krajských voleb.
Strana příjmu po úpravě činí
103.854.600 Kč (schválený 89.585.100)
Strana výdajů po úpravě činí
89.801.700 Kč (schválený 92.531.100)
Přebytek rozpočtu
14.052.900 Kč
Splátka úvěru
3.850.000 Kč
Rezerva k 31. 12. 2016
58.280.703 Kč
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Odchod zastupitelky Konvalinkové 19:06
Příchod zastupitelky Konvalinkové 19:07
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Dotázala se na paragraf 3111 položka 5336 dotace MŠ na bezplatnou
stravu. Je to na stravu pro děti, kdy
rodiče jsou sociálně slabí?
Mulíček
– Ano.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-6.1/2017

6.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce
2016
V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku procentuálního
plnění směrných ukazatelů rozpočtu
města v roce 2016 oddělení paragrafů ve vztahu schválený rozpočet
– upravený rozpočet – skutečné čerpání rozpočtu včetně komentářů k
položkám s procentuálním rozdílem
nad 25 %. Toto procentuální plnění
slouží pro lepší přehled o plnění či
neplnění jednotlivých odd. par. a
současně i proto, aby bylo vidět to,
že rozpočet města je na rok sestavován a čerpán obezřetně a zodpovědně bez větších výkyvů a s ohledem
na vývoj příjmů od státu.
V diskusi vystoupili:
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Bernátová
– Konstatovala, že v tabulce jsou
paragrafy, jejichž čerpání město
ovlivnit nemůže, ale zajímala se o
paragraf 2212 silnice, čerpání 59,58
%, kde v poznámce je uvedeno, že
se jedná o nižší čerpání za PHM a
opravy. Rozumí se tím opravy silnic?
Proč se nevyčerpalo? Zrovna silnice
v Modřicích v dobrém stavu nejsou.
Šiška
– To jsou krajské komunikace. Ty město
opravovat nemůže. Nejedná se o
majetek města.
Bernátová
– Domnívala se, že v našem rozpočtu máme naše silnice.
Šiška
– Ano.
Bernátová
– Havlíčkova je naše a je v katastrofálním stavu.
Šiška
– Havlíčkova je katastrofa? Jezdím
tam každý den. Tato oprava by měla
být provedena v letošním roce. Nyní
tam jezdí auta pomaleji. Až si bude
někdo stěžovat, že auta tam jezdí
rychle, předám kontakt na vás, abyste to vysvětlila.
Bernátová
– Nemůžete říkat, že silnice je
rozbitá proto, aby tam auta jezdily
zpomaleně.
Šiška
– Není rozbitá, je tam terénní vlna.
Není tam díra.
Bernátová
– Ta byla spravovaná, ale zvláštním
stylem.
Tomandl
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– Vlny si všiml a je opravdu nebezpečná. Pokud se vlna nebude
spravovat v dohledné době, mělo by
se to aspoň označit. Dokonce se to
dělá tak, že bílé čáry se namalují na
hrany.
Šiška
– V letošním roce bude opraveno.
Bernátová
– Ale ptala se, proč se to nespravilo
v loňském roce, když nám zbyly
peníze. Paragraf 3745, plnění 72,32
%, čerpání revitalizace zeleně. Proč
bylo nevyčerpáno?
Chybíková
– Řešíme, jak revitalizovat. Vysoká
škola se může zapojit až v letním
semestru. Částečně na tom pracují.
V některých územích se nemohla
revitalizace provést kvůli vlastnictví
pozemků. Další revitalizace by měla
probíhat na ulici Husova a Komenského. Nemáme vyčleněn dostatek
pozemků na náhradní výsadbu,
nemůže se sázek kamkoliv.
Bernátová
– Proběhla nějaká schůzka k revitalizaci bloku Husova a Komenského?
Chybíková
– Proběhla schůzka. V území je 90
bytů, schůzky se zúčastnilo 14 lidí.
Všichni měli pozvánku ve schránkách. Bylo zveřejněno ve zpravodaji,
hlásilo se rozhlasem, bylo vyvěšeno
na nástěnkách v domech. Nikdo
nemůže říct, že nebyl osloven. Další
etapou byly dotazníky ve schránkách – dotazníků se vrátilo 25. Firma, která projekt administrovala, má
zkušenosti. Vypracuje závěr a bude
se pokračovat dál. Část pozemku je
Kovolitu. Tam může dle předjednání
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město vysadit zeleň. Na území by
občané chtěli výběh pro psy, hřiště,
pískoviště atd.
Bernátová
– Občané se na zastupitelku obraceli
a ta doporučila účast na schůzce a
anketě.
Mikuš
– Když je to krajská silnice a kraj to
nebude 100% financovat, lze financovat opravu společně s krajem?
Bernátová
– Nejde. To už pan starosta říkal. My
jen můžeme spravovat pozemky,
které nám nepatří, a starat se o ně.
Chybíková
– Když chceme, aby bylo pěkné
město, tak ano.
Bernátová
– Ano, ale můžeme požadovat po
ÚPZSVM peníze.
Šiška
– To můžeme.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o procentuálním plnění rozpočtu města v
roce 2016.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-6.2/2017

6.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.
12. 2016
Vzhledem k probíhající součinnosti
roční uzávěrky 2016 a k přesnému zpracování závěrečné zprávy
obdrželi zastupitelé podklady, tj.
Inventarizační zprávu majetku města
k 31. 12. 2016 elektronicky 3. 3. 2017
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a současně dnes na stůl v tištěné
podobě. Zpráva byla projednána
a schválena hlavní inventarizační
komisí dne 1. 3. 2017.
Komentář přednesl Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Komise proběhla 30. 1. 2017, zpráva
byla zpracována 1. 3. 2017, nedostali
jsme ji do materiálů. Proč trvalo
měsíc, než byla zpracována zpráva?
Mulíček
– K 31. 1. 2017 byla první dílčí zpráva,
která se týkala fyzické inventury
majetku. Na základě zjištění inventarizačních komisí. Mezitím probíhala
inventura nemajetkových účtů a
dílčí přezkum.
Mikuš
– Z pohledu zastupitele chyběly
podklady.
Šiška
– Zasedání hlavní inventarizační
komise proběhlo 1. 3. 2017, mělo
proběhnout o týden dřív. Proč bylo
posunuto?
Mulíček
– Byla zpracovávána zpráva pro
Krajský úřad.
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí Inventarizační
zprávu roku 2016 o výsledku inventarizace majetku města Modřice k 31.
12. 2016 včetně příloh č. 1–6.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)
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Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-6.3/2017

Bod 7 – Projednání majetkových
transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
7.1 Prodej části pozemku p. č. 49
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost od Ing. T. N. o odkup části
pozemku p. č. 49 včetně doplnění
žádosti ze dne 28. 11. 2016, historického oznámení o provedení drobné
stavby cihlové zídky a komentáře
zpracovaného vedoucí majetkové
odboru Bc. Höklovou. Dle vypracovaného znaleckého posudku je cena
za 1 m2 1200 Kč.
Komentář přednesla Bc. Höklová.
Odchod zastupitele Kratochvíla 19:25
Příchod zastupitele Kratochvíla 19:26
V diskusi vystoupili:
Šiška
– RMM tuto žádost projednala a doporučuje žádosti vyhovět. Navrhuje
cenu 1500 Kč/m2. Tato cena je vyšší
než znalecký posudek.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku p.
č. 49 paní Ing. T. N. za cenu 1500 Kč/
m2 plus náklady spojené s oddělením a vytyčením pozemku.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-7.1/2017
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7.2 Prodej části pozemku p. č. 2051/1
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost firmy H. N. Motor, s. r. o., o
odkup části pozemku p. č. 2051/1 ulice Poděbradova včetně ortofotomapy s vyznačením požadované části a
komentářem zpracovaným vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklovou.
Dle zpracovaného znaleckého posudku je cena za 1 m2 2100 Kč.
Komentář Bc. Höklová. Informace o kolizi s ochranným pásmem vodovodu.
V diskusi vystoupili:
Šiška
– Na doporučení RMM, která tuto záležitost projednávala, nedoporučuje
zastupitelstvu tento prodej schválit
z důvodu zmíněných ochranných
pásem. Je pro zachování pronájmu.
Bernátová
– Dotázala se na firmu Steripak,
které byl pozemek prodán. Tam není
žádné břemeno, co se týká vody a
odpadů?
Šiška
– Pod pozemkem Steripak nejsou
sítě, vše je na straně, kde je chodník.
Kanál vede v silnici.
Bernátová
– Mluvila s člověkem z H. N. Motor. Na straně ul. Sadová na vlastní
náklady vybudoval parkoviště za 300
000 Kč, platil obci nájem a parkoval
tam firemní auta. Nyní pod nátlakem
obyvatel, že tam nejsou parkovací
místa, parkoviště uvolnil pro obec.
Je to pro něj taková malá kompenzace za to, že do obecního pozemku
vložil vlastní peníze a parkují tam
cizí auta.
Höklová
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– Dělal vedlejší parkoviště před
objektem.
Bernátová
– Ne, i tohle.
Šiška
– Myslí si, že ne, že je to tam historicky, ještě z doby, kdy tam byla zelenina, a že do toho zahrnul i ten prostor
před prodejnou. S firmou se jednalo,
podmínky pro nájem pro parkování
se průběhem času změnily. Zvýšily
se náklady na vyhrazování místa pro
parkování. S firmou se dohodlo, že
značka označující vyhrazené parkování „od–do“ se odstranila, aby
parkoviště bylo 24 hodin přístupné k
parkování občanů z okolních domů.
Nemyslí si, že to tam firma budovala
v takovém nákladu.
Höklová
– Osázel pozemek okrasnými dřevinami.
Šiška
– Po majetkoprávní stránce je vše
narovnáno. Parkoviště je veřejné.
Prostor před H. N. Motorem patří firmě. Projednávaná plocha je ošetřena
nájemní smlouvou dle OZV.

Bod 8 – Upřesnění rozpočtu města na
rok 2017
Podklady obdrželi zastupitelé předem.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej části pozemku p. č.
2051/1 o výměře cca 37 m2 firmě H.
N. Motor, s. r. o.

Celkem se strana příjmů upravuje na
106.101.200 Kč
Strana výdajů se upravuje na
152.365.400 Kč
Schodek rozpočtu je po úpravě
46.264.200 Kč
Financování – splátka úvěru
2.690.000 Kč
Rezerva k 1. 1. 2017
69.289.554 Kč
Rezerva k 31. 12. 2017
20.335.354 Kč

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl,
Mikuš, Konvalinková, Brabec, Ventruba, Slaný,
Doleček)
1 proti (Bernátová)
2 se zdrželi (Procházka, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-7.2/2017

8.1 Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým
opatřením č. 1/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 1/2017
v odvětvovém i druhovém členění,
soupis investičních akcí, soupis dotací z rozpočtu města včetně tabulky
komentáře k jednotlivým rozpočtovým úpravám.
Na straně příjmů je zanesen příjem za
úhradu nákladů za změnu ÚP vyvolanou společností KOTONA
(40 000 Kč).
Na straně výdajů jsou to zahrnuté výdaje na PD oprav kanalizace Za Humny
a odvodnění ulice U Hřiště (171 000
Kč), úhrada doplatku MČ Brno –
Chrlice za rok 2016 ze smlouvy od
JSDH Chrlice (50 000 Kč), navržená
dotace ZO Českého svazu včelařů
Rajhrad – opožděná žádost z důvodu personálních změn ZO (10 000
Kč) a příspěvek na vybavení chrámu
sv. Víta v Praze varhany (4600 Kč).
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Komentář přednesl Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Paragraf 3429, položka 5222, investiční
transfery spolků, 10 000 Kč Českému
svazu včelařů Rajhrad. Pod Rajhrad
patří i Modřice?
Šiška
– Ano. Dostávali dotaci každý rok.
Letos se žádost o dotaci opozdila z
důvodu personálních změn ve spolku.
Procházka
– Dává návrh na doplnění 2000 Kč
do položky výdajů, náklady na scanování kroniky města, paragraf 3319,
ostatní záležitosti kultury.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2017 ve výši příjmů po úpravě 106
101 200 Kč a ve výši výdajů po úpravě 152 367 400 Kč jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude dorovnán z
rozpočtové rezervy z let minulých.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 11Z-8.1/2017

8.2 Schválení smluv o poskytnutí dotace
nad 50 000 Kč
V podkladech zastupitelé obdrželi
vzorovou smlouvu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“,
ve které jsou červeně vyznačeny
provedené změny textu smlouvy
proti předchozím obdobím. Dále v
podkladech zastupitelé obdrželi tex-
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ty veřejnoprávních smluv s příjemci
dotace, jejíž výše přesahuje 50 000
Kč a jejichž schválení dle § 85 písm.
c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
je vyhrazeno zastupitelstvu. Jedná
se celkem o 8 smluv, které budeme
projednávat každou samostatně
a ke kterým jste na stůl obdrželi
požadované přílohy dle zanesených
červených změn.
1. Smlouva s Římskokatolickou farností Modřice
Výše dotace schválená 500 000 Kč
Dotace na střechu kostela
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, zda je to účelová
dotace na opravu střechy.
Chybíková
– Ano.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 ve
výši 500 000 Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou farností Modřice (příjemce).

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Konvalinková)
1 se zdržel (Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.2.1/2017

2. Smlouva s Bc. Lucií Švancarovou
Výše dotace schválená 150 000 Kč
Dotace na činnost souboru X-trim, kostýmy, dopravu, licence a dopravu na
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mezinárodní soutěže, externí trenéři
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Dotaz na p. Mulíčka, proč nejsou v
příloze sečteny částky.
Mulíček
– Upřesnil.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 ve
výši 150 000 Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Bc. Lucií Švancarovou (příjemce).

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.2.2/2017

3. Smlouva s YMCA Brno
Výše dotace schválená 80 000 Kč
Dotace na pořádání „10. ročníku Středověké bitvy Modřice“ – zajištění
programu
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Co to je vlastní výkony a zboží?
Mulíček
– Výkony, to jsou služby, které
poskytují, prodej zboží, reklamní
činnost.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 ve
výši 80 000 Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a YMCA Brno
(příjemce).
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Bernátová
– Dotaz na veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace čl. 1, kdy v
účelu je uvedeno jako u jediného
subjektu, že z dotace nelze hradit
mzdy, telefony a cestovní náhrady
mimo cestovní náhrady na sou4. Smlouva s Městským fotbalovým klutěžní utkání. Tzn. že věta „mimo
bem Modřice, z. s.
cestovní náhrady na soutěžní
Výše dotace schválená 200 000 Kč
utkání“ u ostatních žadatelů, kteří
Dotace na provozní výdaje klubu – vybavedostali dotaci a mají veřejnoprávní družstev, přepravné, poplatky, nájmy
ní smlouvu, není. Je to proto, že
nohejbalistů je málo?
V diskusi vystoupili:
Šiška
Bernátová
– Hráči jsou z daleka. MNK pro– Co je v tomto případě vlastní výkony
plácí jejich cestu sem do Modřic,
a zboží?
ale nesmí na to použít tuto dotaci.
Mulíček
Z dotace se proplácí jen cesta z
– Převážně reklamní činnost.
Modřic na soutěžní utkání.
Bernátová
občan J.
– Není to vstupné?
– Předseda MNK Modřice poděkoval za obdrženou finanční podpoNávrh na usnesení (Šiška):
ru.
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 ve
Návrh na usnesení (Šiška):
výši 200 000 Kč mezi městem Modřice
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlou(poskytovatel) a MFK Modřice, z. s.
vu o poskytnutí dotace na rok 2017
(příjemce).
Hlasování o návrhu na usnesení:
ve výši 525 000 Kč mezi městem
13 pro
Modřice (poskytovatel) a MNK
0 proti
Modřice, z. s. (příjemce).
0 se zdrželo
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
12Z-8.2.3/2017

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
12Z-8.2.4/2017

5. Smlouva s Městským nohejbalovým
klubem Modřice, z. s.
Výše dotace schválená 525 000 Kč
Dotace na zajištění sportovní činnosti, materiálového vybavení družstev, pronájmu a cestovného
V diskusi vystoupili:

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.2.5/2017

6. Smlouva s Tělocvičnou jednotou
Sokol Modřice
Výše dotace schválená 75 000 Kč
Dotace na činnost a materiálové vybavení oddílů
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Příloha Tělocvičnou jednotou Sokol
Modřice nedodána.
V diskusi vystoupili:
Mulíček
– Příloha není. Předseda TJ Sokol
Modřice doloží dodatečně.
7. Smlouva s Junákem – český skaut,
středisko Řehoře Mendla Brno,
z. s.
Výše dotace schválená 75 000 Kč
Dotace na celoroční činnost 95. oddílu
Quercus Modřice
Příloha Junákem – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s.,
nedodána.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM odkládá schválení Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na
rok 2017 s TJ Sokol Modřice a Junák
– český skaut, středisko Řehoře
Mendla Brno, z. s., na červnové zasedání ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
1 se zdržel (Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.2.6/2017

8. Smlouva se Sborem dobrovolných
hasičů Modřice
Výše dotace schválená 306 000 Kč
Dotace na činnost sdružení, technické vybavení, vybavení mládeže a
soutěžní činnost v požárním sportu
a organizace soutěže
V diskusi vystoupili:
Bernátová		
– Dotaz na p. P. – člena SDH Modři-
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ce. Co jsou vlastní výkony a zboží?
občan P.		
– Pořádají kulturní akce jako Pálení
čarodějnic, Dětský den apod.
Bernátová
– Jak to bude s EET?
občan P.
– Do systému EET nespadají.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 ve
výši 306 000 Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a SDH Modřice
(příjemce).

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.2.7/2017

Odchod zastupitelky Chybíkové 20:02
Bod 9 – Projednání OZV
V podkladech zastupitelé obdrželi
Důvodovou zprávu k návrhu OZV
města Modřice č. 1/2017 k zabezpečení městských záležitostí veřejného
pořádku, a o nočním klidu, kterou
se stanovují výjimečné případy, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší ve městě Modřice,
již vydanou vyhlášku a text petice
podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o
právu petičním „Ne posouvání začátku nočního klidu po 22. hodině!“
a „Ne povolování a nekontrolování
rušení nočního klidu po 22. hodině!“
včetně písemného vyjádření města
k předložené petici ze dne 12. 10.
2016 a 3. 1. 2017 a na stůl text nového
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zpracování znění vyhlášky. Za mylnou
informaci z minulého zasedání ZMM,
že nebyla na úřad doručena žádná
petice, se starosta omluvil. K pochybení došlo z velkého časového rozdílu
mezi doručením petice (26. 9. 2016) a
zasedáním ZMM (5. 12. 2016) a prvotní
odpovědí na doručenou petici (12. 10.
2016).
Opravu vyhlášky dle pokynů Ministerstva
vnitra provedla vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Kovářová a právnička
města Mgr. Žaloudková. Opravou nedochází ke změnám ve vymezení povolených akcí ani k rozšíření možností
rušení nočního klidu bez postihu.
Příchod zastupitelky Chybíkové 20:05
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Požádala o zveřejnění ve Zpravodaji.
Šiška
– Ano, to je automatické.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č. 1/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, a o nočním klidu, kterou se
stanovují výjimečné případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší.
Protinávrh na usnesení (Kratochvíl):
ZMM schvaluje OZV č. 1/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, a o nočním klidu, kterou se
stanovují výjimečné případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší s úpravou čl. 3 bodu 2, kdy
se doba nočního klidu vymezuje od
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01:00 do 06:00.

Hlasování o protinávrhu na usnesení:
4 pro (Kratochvíl, Konvalinková, Mikuš, Bernátová)
2 proti (Šiška, Chybíková)
7 se zdrželo (Havlátová, Tomandl, Procházka,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
Protinávrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Mikuš, Brabec, Ventruba,
Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Konvalinková, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.1/2017

Bod 10 – Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi
zápisy č. 22, 23 a 24 z jednání FV
konaných ve dnech 14. 12. 2016,
30. 1. 2017 a 22. 2. 2017. Jelikož
předsedkyně FV není dnes na
zasedání ZMM přítomna, požádal
předsedající dotazy zaznamenat až
do zápisu a následně je převést na
jednání FV.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Dotaz na zápis z 30. 1. 2017, kde
byl vznesen dotaz – jakým způsobem se kontroluje faktura firmy
Suez za odvoz odpadů? 22. 2. 2017
se v zápise z FV stejný dotaz objevuje znovu. Proč nestačí měsíc na
odpověď?
Mulíček
– Došlo k předávání agendy od
p. Chybíkové k p. Habartové. P.
Chybíková byla v tomto období
na dovolené, hned poté e-mailem
odpověděla.
Návrh na usnesení (Šiška):
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ZMM bere na vědomí zápisy č. 22, 23 a
24 z jednání FV.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-10.1/2017

Bod 11 – Zprávy z činnosti KV
Před odesláním podkladů nebyly předloženy žádné dokumenty k projednání na zasedání ZMM.
Komentář předsedy KV p. Tomandla –
členové pracují průběžně, zasedání
proběhne na konci března, bude
zaslána zpráva.
Diskuse neproběhla.
Odchod zastupitelky Havlátové 20:14
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o
činnosti KV za období od 5. 12. 2016
do 6. 3. 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-11.1/2017

Bod 12 – Různé, diskuse
12.1 Návrh na odpis pohledávek
V podkladech zastupitelé obdrželi text
návrhu na odpis pohledávek zpracovaný právničkou města Mgr. Žaloudkovou na podnět finančního odboru.
Pohledávky jsou z titulu neuhrazeného nájemného, jsou nedobytné
a jejich schválení odpisu je dle § 85

301

Zpravodaj 4/2017

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v kompetenci ZMM.
Jedná se o odpis 40 000 Kč za dluh pí.
M. V. z pronájmu bytu č. 2 v objektu
Sokolovny, který město převzalo
včetně nájemní smlouvy od TJ Sokol
Modřice při převodu majetku Sokola
na město, a o odpis 33 272 Kč za
dluh p. J. O. z pronájmu bytu č. 7 v
BD Za Humny, který vznikl v době
jeho výkonu trestu.
Odchod zastupitelky Konvalinkové 20:15
Příchod zastupitelky Havlátové 20:16
Příchod zastupitelky Konvalinkové 20:17
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Zarazila ji délka trvání dluhu u p.
O., nájem skončil v roce 2011. Proč
se to řeší až nyní? Nevidí snahu města zjistit pobyt dlužníků. Nejedná se
o malé částky a doporučuje předat
Policii ČR.
Žaloudková
– Projednávala s matrikářkou, která
má přístup do evidence osob a tyto
osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na ohlašovně. V této věci město
vystupuje jako soukromý subjekt,
zaměstnat Policii ČR tedy nejde.
Bernátová
– Uvedla, že je jí známo, jak často
se hledají osoby, které dluží např. na
výživném.
Žaloudková
– To jsou pachatelé trestných činů.
Jedná se zřejmě o odsouzené pachatele.
Bernátová
– Jsou to dlužníci, ne odsouzení.
Mikuš
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– Vznesl dotaz na právníka města –
jak je to s exekucemi a vymáháním?
Žaloudková
– Exekuce je možná, pokud existuje
exekuční titul – soudní rozhodnutí.
V obou případech by nebyl problém
si toto opatřit. Pohledávky vznikly
a město má na ně nárok. Exekuce
je možná u osoby, která má nějaký
majetek nebo zdroj příjmů, což tyto
osoby nemají.
Mikuš
– Vy to nejste schopni zjistit, exekutoři mají větší možnosti – předpokládá.
Žaloudková
– Mají, ale jedná se o soukromý sektor a to představuje vždy náklady.
Šiška
– Oba dva dlužníci mají trvalý pobyt
na úřadech, p. V. v Telnici a p. O. v
Modřicích. Pokud rozhodne ZMM,
že to neodepíšeme a že pověříme
exekutora nebo se vydáme soudní
cestou, uděláme to tak. Návrh odpisu byl z finanční stránky nejjednodušší a nejrychlejší cestou pro město
pro řešení účetní stránky.
Bernátová
– Dotázala se na byt po p. O. Pokud
má trvalý pobyt pořád v bytovém
domě Za Humny, město tento byt
pronajalo s tímto břemenem?
Šiška
– Ano. Nedořešil se vztah nového
nájemníka a p. O., kterému se musí
zrušit trvalý pobyt. Po skončení výkonu trestu mu vznikne trvalý pobyt
na úřadě v Modřicích.
Tomandl
– Jdou odprodat tyto pohledávky?
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Šiška		
– Ne, nezjišťovali jsme.
Kratochvíl
– Nelze vznést dotaz
na nějakou instituci, např. Úřad práce, v samostatné působnosti města,
že chce být dobrým hospodářem,
zda daná osoba nepobírá nějaké sociální dávky? A tím zjistit její adresu.
Šiška
– Ne, nikdo nám nic nesdělí. I když
jsme úřad a jsme správní hospodáři.
Jedině soudním příkazem.
Mikuš
– Navrhuje, abychom šli na soud.
Pokud je to soudně přiznané, tak se
zapisuje do registru dlužníků. Jinak
jsou tito lidé bez postihů a trestů.
Brabec
– Uvedl, že nejdříve by mělo město
zjistit, kolik nás bude žaloba stát, ať
se chováme jako správní hospodáři,
a pokud víme, že nic nevydobudeme, je to zbytečný náklad. Otázkou
je, jestli máme být správní hospodáři, nebo máme dbát na dodržování
nějakých zákonů a pravidel.
Bernátová
– Myslí si, že dodržování zákonů je
na prvním místě.
Tomandl
– Požádal ještě jednou o vysvětlení
a vyjádření právníka města.
Žaloudková
– Soudní rozhodnutí má pro nás význam v té situaci, kdy víme, že buď
dlužník splní dobrovolně, anebo že
jsme schopní na základě rozhodnutí
se uspokojit z jeho majetku. V opačném případě nemá smysl investovat
do exekuce.
Bernátová
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– Soud má právo si vyžádat informace např. z úřadu práce? Když městu
tyto informace nedá? Myslí si, že pokud bychom podali žalobu a žalovaná osoba nemá známé bydliště, tak
soud, aby mohl něco rozhodnout,
tak to bydliště musí zjistit, třeba i
dotazem na úřadu práce.
Žaloudková
– Soud jedná s účastníkem jako s
účastníkem neznámým.
Šiška
– My ale známe jejich adresy, jen se
na nich nezdržují.
Bernátová
– Pokud říkal p. Kratochvíl, že pobírají nějaké sociální dávky, tak by to
možná zjistit šlo.
Kratochvíl
– Teoreticky.
občan H.
– Vyjádřil se, že zapsat do rejstříku
dlužníků nemusí jen na základě
soudního rozhodnutí.
Mikuš
– Teoreticky, kolik by stál město
soudní poplatek? Dále si myslí, že
správný hospodář by měl vyčerpat
všechny kroky, aby dlužnou částku
vymohl.
Žaloudková
– Soudní poplatek je cca 4 % z částky.
občan H.
– V jaké věkové kategorii jsou dlužníci?
Šiška
– P. O. cca 40 let, p. V. cca 50 let.
Mikuš
– Proč nejde dát Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu?
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Žaloudková
– Není zde nejmenší
důvod se domnívat, že tady byl úmysl město okrást.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odpis pohledávek za
pronájem bytových prostor města za
M. V. ve výši 40 000 Kč a za J. O. ve
výši 33 272 Kč.
1. Protinávrh na usnesení (Brabec):
ZMM ukládá právnímu odboru města
a RMM zjistit kalkulaci pro získání
pohledávek soudní cestou.
Zastupitel Brabec stáhl protinávrh na
usnesení.
2. Protinávrh na usnesení (Mikuš):
ZMM zamítá odpis pohledávek za pronájem bytových prostor města za M.
V. ve výši 40 000 Kč a za J. O. ve výši
33 272 Kč a následně schvaluje vymáhání pohledávek soudní cestou.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
4 pro (Konvalinková, Mikuš, Procházka, Bernátová)
1 proti (Šiška)
8 se zdrželo (Havlátová, Chybíková, Tomandl,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
Protinávrh nebyl přijat

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
4 proti (Konvalinková, Mikuš, Procházka, Bernátová)
1 se zdržel (Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-12.1/2017

12.2 Návrh na zrušení interní směrnice
č. 1/2014
V podkladech zastupitelé obdrželi
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návrh na zrušení interní směrnice č.
1/2017 zásady poskytování příspěvků klientům PBDS včetně jejího textu a textu nové interní směrnice č.
5/2017 Zásady poskytování příspěvků klientům PBDS, která je aktualizací původní směrnice. Jelikož interní
směrnice má v kompetenci vydávat
RMM a tato směrnice byla schválena
ZMM, je tedy kompetentní k jejímu
zrušení opět jen ZMM.
Text směrnice byl upraven dle praxe
při podávání žádostí a vyplácení
příspěvků na služby klientům PBDS.
Na ZMM je, aby aktualizovanou IS vzalo
na vědomí a zrušilo starou směrnici.
Komentář přednesla právnička města
Mgr. Žaloudková.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Jak by město postupovalo v případě, že klientovi je tento příspěvek
vyplácen a pak se zjistí, že on nedoložil doklad o změně výše důchodu
a příspěvek pobíral neoprávněně. Je
možné ho zpětně vymáhat?
Šiška
– Ano, lze.
Bernátová
– Ve směrnici to není přesně vymezeno.
Šiška
– S klienty máme uzavřeny darovací
smlouvy, tam je toto ošetřeno.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM ruší platnost interní směrnice č.
1/2014 zásady poskytování příspěvku klientům PBDS.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
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0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-12.2.1/2017

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí IS č. 5/2017 Zásady poskytování příspěvku klientům
PBDS.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Mikuš, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Konvalinková, Procházka, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-12.2.2/2017

12.3 Připomínky k návrhu textu žaloby
na zrušení ZÚR JmK
Dne 23. 2. 2017 rozeslal starosta všem
zastupitelům návrh textu žaloby
„Návrh na zrušení opatření obecné
povahy – ZÚR JmK“ vypracovanou
advokátní kanceláří Frank Bold
advokáti, s. r. o., a současně vyzval
zastupitele k předložení připomínek
k tomuto textu. Posledním dnem pro
předání připomínek je dnešní den.
Předsedající požádal zastupitele,
pokud mají své připomínky, je zde
prezentovat a předat starostovi v
písemné podobě. E-mailem dostal
připomínky od zastupitelů Bernátová, Procházka. ZMM tyto připomínky projedná a schválí a starosta je
předá dotčené advokátní kanceláři.
V diskusi vystoupili:
občan M.
– Dočetl se v lednovém vydání
Zpravodaje, že město preferuje
nějaké zájmy. Bylo uvedeno, že jižní
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tangenta ano, jihozápadní tangenta
ne a severní ano. U ZÚR se mu nelíbí severní tangenta, protože ZÚR ji
povyšuje na tah, který je hlavní. Mají
tam proudit i vozidla, která teď jezdí
přes Holásky, Chrlice apod., že to
má sloužit jako alternativa Vídeňské.
Má to sloužit pro napojení nových
ploch. Předpokládá, že jsou to oblasti mezi Modřicemi a dálnicí D1. Jak
se k tomuto staví město? Jaké zájmy
město má?
Šiška
– Když se město vyjadřovalo k ZÚR,
tak souhlasilo s jižní tangentou a
souhlasilo se severním obchvatem
a nesouhlasilo s jihozápadní tangentou. Dle ZÚR je jihozápadní tangenta
rezervou, jižní tangenta má pevný
koridor. Severní obchvat je také v
rezervě. Jsme členy spolku obcí na
jih od Brna. ZMM na prosincovém
zasedání rozhodlo, že se město
připojí k žalobě pro neplatnost ZÚR.
Tím pádem zrušení veškerých komunikací navržených v ZÚR na našem
katastru.
občan M.
– Zajímal by ho konkrétně severní
obchvat, protože paralelně běží
studie, kde kraj předpokládá nějaké
vybudování páteřní sítě.
Šiška
– Nemáme zatím žádný výstup, jak
by to mělo vypadat a jaká by to měla
být komunikace. S návrhem studie
město souhlasilo a měl by být předložen další stupeň zpracování studie
k připomínkování.
občan M.
– Město s tím, že by to bylo nadmíst-
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ního významu, souhlasí?
Šiška
– K tomu jsme se nevyjadřovali.
občan M.
– Je uvedeno, že to má být alternativou Vídeňské ulice. Má to odvést
dopravu. To, co mohlo jet jihozápadní tangentou, si necháme pustit na
severní obchvat.
Šiška
– RMM když dávala připomínky k
návrhu zadání studie, tak s nimi souhlasila, protože bude předložen další
stupeň. Momentálně jsme souhlasili
s návrhem.
občan M.
– Může nastat situace, že za několik let se bude dávat opět nějaká
žaloba? Bude se hlasovat o tom, jaké
představy Modřice mají? Jako občan
neví, jaké jsou zájmy či představy a
zda to bylo někde prezentováno či
diskutováno.
Šiška
– Studie má být podkladem pro aktualizaci ZÚR, které budou schvalované. Zastupitelstvo se ke studii bude
vyjadřovat.
Chybíková
– Nyní napadáme ZÚR, která je
vydaná a je platná. Studie se zpracovává, je zpracované zadání, které
má prověřit všechny silnice. V rámci
studie by měli vylustrovat, které
silnice jsou potřeba a které ne.
Šiška
– Město severní obchvat chce, jinak
bude vše pořád jezdit přes ulici
Masarykovu.
občan M.
– Aktuální územní plán města
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Modřice má severní obchvat. Jak je
definován, jako nadmístní?
Höklová
– Přednesla doplňující komentář k
územnímu plánu.
Bernátová
– V našem územním plánu máme
hojně zastoupeny územní rezervy.
Citovala část str. 82 žaloby. Obec o
tom ví, že je tam dvouletá lhůta?
Musí potom dojít ke změně?
Höklová
– Je daná čtyřletá lhůta zákonem,
kdy se vyhodnocuje platnost územního plánu. Co se týče ZÚR, je to
vázané na zpracovávanou studii.
občan H.
– Severní obchvat je kraje?
Höklová
– Je to komunikace nadmístního
významu.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje text žaloby „Návrh na
zrušení opatření obecné povahy –
ZÚR JmK“ bez připomínek.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Havlátová, Chybíková, Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl,
Slaný, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Šiška, Brabec, Ventruba)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-12.3/2017

DISKUSE, RŮZNÉ
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Jak to vypadá s dokončením
protihlukové stěny na Brněnské
ulici, která už tam měla dávno stát?
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Požádala o zveřejnění informací srozumitelnou formou ve Zpravodaji.
Šiška
– Protihluková stěna má být vybudovaná Ředitelstvím silnic a dálnic.
Chybíková
– Domnívá se, že z nějakých důvodů
jižní část nebude.
Bernátová
– Pomník na náměstí Svobody.
Schvalovaly se 3 etapy opravy, kolik
jich proběhlo?
Šiška
– Proběhly dvě etapy. Neudělal se
pouze okolní sokl a ozelenění. Na
rok 2017 to není v rozpočtu. Ale
může být doplněno v rozpočtovém
opatření.
Bernátová
– P. Z., která má v nájmu restauraci
na Sokolovně, v pořádku vše platí?
Šiška
– Ano. Nemá žádný nedoplatek.
Tomandl
– Na ulici Sadové místo samoobsluhy má být herna? Ví o tom město?
Šiška
– Je to ulice Husova a město o tom
neví nic. Nemáme žádnou žádost a
ani na stavební úřad nedošla žádost
o změnu využití.
Tomandl
– Co s tím město může udělat, pokud
tam herna bude?
Šiška
– Dle OZV na této adrese herna být
může.
Tomandl
– Takže s tím nemůžeme nic dělat?
Chybíková
– Doplnila, že pokud se bude roz-
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šiřovat, musí požádat o povolení u
města.
Tomandl
– Občané z ul. Komenského se na
zastupitele obrací, že tam sváží automaty.
Bernátová
– Na zastupitelku se obrací lidé ze
sídliště, psala e-mail starostovi, který
ji odvolal na OZV. Uvedla, že jako
zastupitelé toto hrubě podcenili, protože v objektu schvalovali koncovou
část na pravé straně, kde byl bar. V
hlavní části, kam se herna nyní stěhuje, byla v té době samoobsluha.
Nikdo si neuvědomil, že objekt má
jedno popisné číslo, takže se celá
budova zařadila do kategorie, že tam
může být herna. To je katastrofa.
Šiška
– Souhlasil. Jediné, co proti tomuto
může zastupitelstvo udělat, je přehodnotit OZV. Jsou samozřejmě doběhy na povolení na hrací automaty.
Bernátová
– Byla za právničkou města Mgr.
Žaloudkovou a četla nový loterijní
zákon. 90 % zákona je o tom, jak se
mají hry provozovat, o samotných
právních věcech není moc zmíněno.
Povolení dává obec na 3 roky, zda
by nešlo u malé části zpochybnit, že
3 roky už uplynuly. Musí o to potom
znovu žádat, a kdo to schvaluje?
Chybíková
– Pokud budou chtít mít v bývalé
samoobsluze nějaké hrací automaty, musí požádat obec o povolení.
Každý automat musí být povolen.
Částečně to povolovalo Ministerstvo
vnitra, podle nového zákona budou
vše povolovat obce.
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Bernátová
– ZMM, nebo RMM?
Chybíková
– Úřad.
Žaloudková
– Je to v přenesené působnosti.
Bernátová
– Můžeme požádat o to, aby se to
nepovolilo?
Chybíková
– Úřad to může nepovolit např. na
základě OZV. Neví, zda si může ZMM
vyhradit o tomto rozhodovat.
Šiška
– V tomto okamžiku můžeme pouze
projednat OZV.
Konvalinková
– Je možné předělat vyhlášku k úplnému zákazu automatů? Pro město
nepřináší nic dobrého.
Šiška
– Co negativního to pro město přináší? Máme peníze do rozpočtu, ve
výši cca 8 mil. Kč.
Konvalinková
– Automaty ožebračují lidi. Zvyšuje
se kriminalita.
Šiška
– Kriminalita ve městě není zvýšena
návštěvníky provozoven, ve kterých
jsou umístěny hrací automaty.
Bernátová
– V novém loterijním zákoně je stanoveno, že od 1. 1. 2017 se výherní
automaty neboli technické hry
podle tohoto zákona mohou provozovat pouze v hernách a kasinech.
Není jí jasné, zda bude v restauraci
např. vyčleněna místnost, která bude
nazvaná herna, a tam se to může
provozovat, nebo celý objekt se
musí nazývat herna?
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Žaloudková
– Vysvětlila pojem herna dle zákona.
Musí mít přístup z veřejné komunikace a prostor musí být vyčleněn
pouze pro herní automaty, prostor
musí být zvenku označen. Dříve
schválená provozování herních
zařízení však dobíhají dle starého
zákona a některá ustanovení nového
zákona se na ně zatím nevztahují.
Ta se budou vztahovat na ty, kteří o
povolení budou žádat od 1. 1. 2017.
Bernátová
– Má to restaurace U Matěje?
Šiška
– Ano.
Bernátová
– Víme, na jak dlouho?
Chybíková
– Automaty mají v Modřicích povolení nejdéle do roku 2019.
Žaloudková
– Cca 2–3 roky bude dobíhat.
Chybíková
– Podle nového zákona je to přísnější. Je stanoven počet automatů,
který musí mít. Nemůžou tam mít
dva nebo tři, musí jich být víc. Musí
tam být vstup. Bude registr dlužníků,
notorických hráčů apod. Tito se tam
nedostanou. Budou odvádět peníze
jinak, než odvádějí. Za jeden automat budou odvádět určitou částku,
ne jako teď podle zisku z automatu.
Tomandl
– V tom případě jsme to mohli povolit u Olympie, jak bylo žádáno, a
příjem by byl podstatně vyšší.
Chybíková
– Když se o tom jednalo, toto bylo
uváděno.
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Tomandl
– RMM schválila připojení města
Modřice ke kampani „Vlajka pro
Tibet“, nemělo to schválit ZMM?
Šiška
– Ne.
Tomandl
– To si takto rozhodnete, a?
Šiška
– RMM v počtu 5 hlasů schválila, že
se vlajka jako již několik předchozích let vyvěsí.
Tomandl
– Rozhodnutí by mělo proběhnout v
ZMM.
Šiška
– Vyzval zastupitele Tomandla k
přednesení návrhu na usnesení, že
ZMM zamítá vyvěšení vlajky pro
Tibet.
Tomandl
– Navrhl, aby ZMM rozhodlo o tom,
že RMM nemůže schvalovat připojení města Modřice ke kampani
„Vlajka pro Tibet“. RMM nemůže
rozhodovat o rozhodování vyvěšování vlajky pro Tibet. Chtěl říci,
že toto nemá rozhodovat RMM, ale
ZMM.
Šiška
– Podle zákona je toto v kompetenci
Rady města.
Chybíková
– Dotázala se, zda si toto může ZMM
vyhradit.
Šiška
– Ano.
Bernátová
– Doporučila přečíst si něco o Tibetu.
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Návrh na usnesení (Tomandl):
ZMM si vyhrazuje rozhodování o vyvěšení vlajky pro Tibet.

Hlasování o návrhu na usnesení:
2 pro (Tomandl, Bernátová)
4 proti (Šiška, Havlátová, Chybíková, Slaný)
7 se zdrželo (Procházka, Mikuš, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Doleček)
Návrh nebyl přijat

Tomandl
– Dotázal se, jak to bylo s pokácením
smrku na Sadové 575. Kdo rozhodl,
aby se ořezal smrk. Proč se začal
naklánět a kdo to bude platit? To
pokácení. Musel se pokácet zdravý
strom. Proč by to mělo platit SVJ,
když město nařídilo ořezání větví.
Chybíková
– Strom se ořezával v rámci údržby,
když pozemek byl zařazen do veřejných prostranství a nebyl města.
Ořez prováděla odborná arboristická
firma. Někdo z domu chtěl, aby se
některé větve ořezaly. O pokácení
stromů kolem domu se SVJ snažilo
dlouho a postupně se kácely. Od
chvíle, kdy pozemek je SVJ, požádalo SVJ o pokácení.
Tomandl
– Na základě špatného ořezání, bylo
provedeno špatně a neodborně.
Pokud to prováděla odborná firma a
někdo z občanů tam řekl, takhle to
ořežte. Potom za to může odborná
firma.
Chybíková
– Myslí si, že to ořezával Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, když kácel vedlejší strom.
Tomandl
– Takže se neví, kdo to ořezal? Takže
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v Modřicích si může kdokoliv ořezávat jakýkoliv strom?
Chybíková
– Strom byl v ten moment Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Nebyl města ani SVJ. Ten
uznal, že strom byl třeba ořezat.
Tomandl
– Prokázali odbornost?
Chybíková
– Uvedla, že není Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Tomandl
– Na životním prostředí o tom nic
neví. Zadá podnět na životní prostředí, jakým způsoben se v Modřicích
ošetřují stromy, protože se na něj
obrátili občané.
Kratochvíl
– Přednesl záležitost, kterou byl tak
trochu pověřen. Po přečtení předposledního Zpravodaje a zhlédnutí
tloušťky Zpravodaje, kde min. 30
stran bylo textu přepisu diskusí z
mnohahodinového jednání ZMM,
zvažoval, zda Zpravodaj tuto periodiku má zapotřebí. Ačkoliv dříve byl
pro jakousi větší otevřenost radnice
a vůbec veřejné správy, postupem
času, za poslední rok a půl, kdy se
takto zveřejňuje, mluvil s dost občany, kdy se nesetkal ani s jedním názorem, že to přineslo něco dobrého.
Navíc občané kritizují, že zastupitelé
se při jednání jen hádají a že oni už
to snad ani nepřečtou. Jedná se o
to, že Zpravodaj je přepisem jednání
ZMM docela zaplevelený a že již neplní svou funkci, kterou by plnit měl.
Přirovnal to, jako kdyby v Lidových
novinách vyšel přepis z jednání
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sněmovny, kde se rozhoduje o důležitých zákonech. Druhá věc, která
s tím souvisí, je, že tento přepis, ať
je ověřovatelem kdokoliv, není a ani
nemůže být přesný. Vždy dochází k
určitému zkreslení toho, co zastupitel chtěl říct. Z tohoto pohledu si
myslí, že výpovědní hodnota sdělení
ve Zpravodaji je mizivá. Vrátil by
se zpátky k nějakému předchozímu konceptu, kdy Zpravodaj měl
informační hodnotu pouze v tom, že
informoval o akcích, událostech, to,
co Zpravodaj má vlastně obsahovat.
Zápis ze ZMM samozřejmě nikde
netutlat nebo ho občanům upírat,
ale prostě ho zveřejnit v nějaké
anonymizované zákonné podobě na
webu města, tak jak to má spousta
jiných měst. Např. město Brno také
nezveřejňuje celý doslovný zápis. S
tím, že pokud nějaký investigativní
občan, který se o to zajímá hlouběji, zajímá ho, co kdo řekl doslova,
tak si třeba může přijít na úřad a
úřad by mu to okopíroval. To záleží
na domluvě nebo zaběhlé praxi. Z
ekonomického pohledu nás to stojí
peníze, a pokud se máme chovat
jako řádní hospodáři, tak si myslí, že
to není úplně v pořádku nehledě na
ekologickou stopu, kde se spotřebuje spousta papíru.
Bernátová
– A co říkáš tady na toto, ty vole, s
prominutím. (Myslela tím podklady
v listinné podobě zaslané zastupitelům.)
Kratochvíl
– Zajímá ho to, ale myslí si a občané mu to také říkají, že občané by
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zápis rádi viděli na internetu on-line,
kdykoliv dostupný, aby viděli, jak
se zastupitelé chovali. Nemyslí si, že
je to něco proti otevřenosti veřejné
správy.
Šiška
– Zápis ze ZMM je vyvěšen na internetových stránkách již 10 let zpátky.
Kratochvíl
– Ano, a chce, aby to tam bylo nadále.
Konvalinková
– Uvedla, že p. Kratochvíl by se měl
podívat na to, proč nebyla městem
vybrána jiná firma na tisk Zpravodaje než ta stávající – Poring. Ve hře
byla velká firma z Olomouce, kterou
si prověřila a která nabízela podstatně nižší cenu a vybraná nebyla.
Navíc si myslí, že v Modřicích je
spousta lidí, které zápis z ZMM ve
Zpravodaji zajímá, a ekonomická
stránka věci se jí jeví jako naprosto
podružná.
Procházka
– Bojovali jsme zde hodně let, aby
se to zveřejnilo. Byl sám členem
Redakční rady. Bojoval za to a je rád,
že to takto dopadlo. Asi se stýkáme s
jinými občany. Naopak zná občany, co to čtou pravidelně a naopak
od té doby se zvýšil jejich zájem o
Zpravodaj. Je zásadně proti, aby se
to měnilo, a není to na pořadu dne.
Mikuš
– Poděkoval p. Kratochvílovi za
skvělou věc, přemýšlel nad tím delší
dobu a je pro, aby se začalo vysílat
on-line. Zrušení ve Zpravodaji je
nesmysl.
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Kratochvíl
– Ekonomické hledisko by bylo na
zvážení. Nemyslí si, že 30 papírů a
2 papíry by u té skvělé firmy stálo
stejně nebo víc, než je to nyní. Jsou
to papíry pro papíry, a pokud je to
na stránkách, kde by to i zůstalo, tak
je to naprosto dostatečné zveřejnění
zápisu, který má být podle zákona
o obcích pouze k nahlédnutí na
obecním úřadě. To hlavní, proč to
řekl, je, že Zpravodaj je prostě zápisem zahlcen a daleko raději by tam
viděl kresby dětí ze ZŠ nebo něco
takového než obsah, který není tím
obsahem, kterým by měl být, protože i jeho vyjádření občas je napsáno
tak, že ať je ověřovatelem zápisu či
není, tak úplně nekoresponduje s
tím, jak se to na zasedání odehrálo.
Myslí si, že to tak trochu cítí každý.
To není úplně výtka, ale nemůže to
být dokonalé, pokud to není úplně
doslovný přepis. Pokud to není
doslovný přepis, tak to má určitou
posunutou hodnotu.
Konvalinková
– K zápisu se může každý vyjadřovat a může to opravit. Od toho jsou
zápisy a od toho se opravují. Každý
si může říct, že s tím nesouhlasí, a
opraví se. Když byla sama ověřovatelem, kdokoliv se může vyjádřit k
zápisu, např. p. Bernátová jí dala dvě
A4 a vše se opravilo.
Bernátová
– P. Kratochvíl se zmiňoval o periodicích (Lidové noviny). Ty to nedělají,
ale zpravodaje jsou jiná periodika.
Ty si občané platí ze svých peněz,
a tak si myslí, že obě kategorie, i ty,
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kterým se nelíbí zápis, i ty, kterým se líbí, mají právo na to, aby
tam zápis byl. A jako čtenář mám
obrovskou výhodu, že to nemusím
číst, když mě to nezajímá. Z vlastní
zkušenosti ví, že se zvýšil počet
občanů zajímajících se o veřejné
dění. Pokud má p. Kratochvíl zájem
o ekologii, napadl někdy to, co dostávají zastupitelé jako podklady pro
ZMM, že je neekologické tisknout po
jedné straně? V podkladech dostala
22 stran na dotaz, čeho se týká 130
000 Kč v rozpočtu. Místo toho, aby
pracovník, kterého se ptala, odpověděl, ano, tady tato firma porušila
tento zákon a dostala tuto pokutu.
Kratochvíl
– Ano, to je neekonomické úplně
stejně jako Zpravodaj. 1000 x 30 stran
zápisu.
Bernátová
– Ano, děti ve škole nemá a obrázky
dětí z MŠ ji nezajímají. Zpravodaj je
pro všechny občany, i ty, kteří se
nezajímají o děti z MŠ nebo zajímají,
pro ty, kteří se zajímají o zápis i pro
ty, kteří se nezajímají.
Kratochvíl
– Nepochybuje o počítačové gramotnosti žádné z kategorií. Ani mládeže,
dospělých, ani seniorů. Myslí si, že
pokud je zápis on-line dostupný, je
to dostačující.
Bernátová
– Kde p. Kratochvíl žije? Zná spoustu
lidí, kteří žádný počítač nemají a
nikdy s ním nepracovali.
Kratochvíl
– I tento občan si může dojít na úřad
a 10–15 výtisků se může vytisknout a
úřad je těmto občanům dá.
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občan H.
– Zpravodaj čte pravidelně a musí
říct, že ta část ze ZMM je ta nejzajímavější. Na internetu nečte, protože
má práce na počítači za celý den
dost. Je pro zachovat Zpravodaj ve
stávající podobě.
občan H.
– Uvedl, že k mylnému dojmu p.
Kratochvíla došlo z facebookové
stránky, kde se pár občanů vyjádřilo, že je Zpravodaj moc obsáhlý. On
sám zde souhlasil s tím, aby Zpravodaj zůstal v nezměněné podobě.
Kratochvíl
– Ano, možná toto byla ta poslední
kapka. Nebyli to jen tito lidé, stýká
se i s jinými lidmi. Bere to spíš ze
svého pohledu a jako zastupitel má
právo navrhnout změnu některé
věci, ať už ho k tomu inspiruje ten
či onen, nebo lidé před rokem, před
půl rokem, doma, v práci apod. Toto
je jeho návrh, jak Zpravodaj dostat
zpátky do nějakých kolejí, kde typ
tohoto periodika má být a zastupitelské věci nechat v kanálech, kde je to
nyní dostupné.
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Návrh na usnesení (Kratochvíl):
ZMM schvaluje zveřejnění zápisu z
jednání ZMM na internetových
stránkách města a jeho stažení z
obsahu modřického Zpravodaje, kde
budou ponechána nadále schválená
usnesení ZMM s výpisem hlasování
jednotlivých zastupitelů.
Hlasování o návrhu na usnesení:
2 pro (Slaný, Kratochvíl)
5 proti (Konvalinková, Mikuš, Procházka, Bernátová, Tomandl)
6 se zdrželo (Havlátová, Chybíková, Šiška, Brabec,
Ventruba, Doleček)
Návrh nebyl přijat

Občan H.
– Plánuje se v letošním roce propojení cyklostezky z ulice Masarykova?
Höklová
– Ano, studie je dána do rozpočtu.
Ukončeno v 21:36 hodin.
Ověřovatelé:
Richard Tomandl
Jiří Brabec
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USNESENÍ ZMM č. 12/2017
z 12. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 6. března 2017 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu
13 zastupitelů jmenovitě viz prezenční listina – řádně omluveni Šulová,
Skalník)
Usnesení 12Z-Ú1/2017:
Doplnění o bod 3) PPO Modřice a
posun ostatních bodů o jedno číslo
dále.
Hlasování: 11 pro (Havlátová, Chybíková, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Šiška, Slaný)

Usnesení 12Z-Ú2/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 12. řádného veřejného zasedání ZMM Bc.
Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 12.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Richarda Tomandla a
zastupitele Ing. Jiřího Brabce.
ZMM schvaluje program 12. řádného
veřejného zasedání ZMM se změnou
doplnění – bod 3) PPO Modřice a
posun ostatních bodů o jedno číslo
dále.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 12Z-1.1/2017: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice
o činnosti Městského úřadu Modřice
a RMM za období od 11. řádného
zasedání ZMM do dnešního dne 6.
3. 2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 12Z-2.1/2017: ZMM pověřuje
RMM a majetkový odbor jednáním
s majiteli pozemku p. č. 1605/2 o odkupu části pozemku o velikosti cca
2000 m2 v západní části pozemku.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-2.2/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města Modřice o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – PPO Modřice
Usnesení 12Z-3.1/2017: ZMM souhlasí s
koncepcí řešení, která byla odsouhlasena na Povodí Moravy s technickými
připomínkami a pověřuje hlavního
koordinátora a vyjednávače pro PPO
města Modřice zastupitele Ventrubu
zajištěním co nejrychlejšího postupu
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v dalších krocích směřujících k vypracování projektové dokumentace pro
územní řízení.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-3.2/2017: ZMM je seznámeno s novou kontaktní osobou Povodí
Moravy pro vyjednávání PPO Modřice s Ing. D. F.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-3.3/2017: ZMM pověřuje
starostu podepsat předložený dodatek č. 1/2017 ke smlouvě s Dopravoprojektem o prodloužení termínu
dokončení dokumentace pro územní
rozhodnutí PPO Modřic.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 4 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 12Z-4.1/2017: ZMM bere na
vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Modřice v
roce 2016 zpracovanou PČR Krajským ředitelstvím policie JmK OOP
Rajhrad.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-4.2/2017: ZMM bere na
vědomí Výroční zprávu o činnosti
MP Modřice za rok 2016.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Bod 5 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2016
Usnesení 12Z-5.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice v
roce 2016.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání hospodaření města v roce 2016
Usnesení 12Z-6.1/2017: ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-6.2/2017: ZMM bere na vědomí zprávu o procentuálním plnění
rozpočtu města v roce 2016.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-6.3/2017: ZMM bere na
vědomí Inventarizační zprávu
roku 2016 o výsledku inventarizace
majetku města Modřice k 31. 12. 2016
včetně příloh č. 1–6.
Hlasování: 12 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Bernátová, Procházka, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)

Bod 7 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 12Z-7.1/2017: ZMM schvaluje
prodej části pozemku p. č. 49 paní
Ing. T. N. za cenu 1500 Kč/m2 plus
náklady spojené s oddělením a vytyčením pozemku.
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Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-7.2/2017: ZMM zamítá
prodej části pozemku p. č. 2051/1 o
výměře cca 37 m2 firmě H. N. Motor,
s. r. o.
Hlasování: 10 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Mikuš, Konvalinková, Brabec, Ventruba,
Slaný, Doleček)
1 proti (Bernátová)
2 se zdrželi (Procházka, Kratochvíl)

Bod 8 – Upřesnění rozpočtu města na
rok 2017
Usnesení 12Z-8.1/2017: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2017 ve výši
příjmů po úpravě 106 101 200 Kč a
ve výši výdajů po úpravě 152 367
400 Kč jako schodkový. Schodek rozpočtu bude dorovnán z rozpočtové
rezervy z let minulých.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-8.2.1/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 ve výši 500 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou farností
Modřice (příjemce).
Hlasování: 9 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška,
Procházka, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný,
Doleček)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Konvalinková)
1 se zdržel (Mikuš)

Usnesení 12Z-8.2.2/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 ve výši 150 000
Kč mezi městem Modřice (posky-
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tovatel) a Bc. Lucií Švancarovou
(příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-8.2.3/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 ve výši 80 000 Kč
mezi městem Modřice (poskytovatel) a YMCA Brno (příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-8.2.4/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 ve výši 200 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a MFK Modřice, z. s. (příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-8.2.5/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 ve výši 525 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a MNK Modřice, z. s. (příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-8.2.6/2017: ZMM odkládá
schválení Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na rok 2017 s
TJ Sokol Modřice a Junák – český
skaut, středisko Řehoře Mendla
Brno, z. s., na červnové zasedání
ZMM.
Hlasování: 12 pro
0 proti
1 se zdržel (Procházka)
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Usnesení 12Z-8.2.7/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 ve výši 306 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a SDH Modřice (příjemce).

Bod 12 – Různé, diskuse
Usnesení 12Z-12.1/2017: ZMM schvaluje
odpis pohledávek za pronájem bytových prostor města za M. V. ve výši
40 000 Kč a za J. O. ve výši 33 272 Kč.

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 8 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
4 proti (Konvalinková, Mikuš, Procházka, Bernátová)
1 se zdržel (Kratochvíl)

Bod 9 – Projednání OZV
Usnesení 12Z-9.1/2017: ZMM schvaluje
OZV č. 1/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a
o nočním klidu, kterou se stanovují
výjimečné případy, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou
kratší.
Hlasování: 11 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Brabec,
Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Konvalinková, Kratochvíl)

Bod 10 – Zpráva z činnosti FV
Usnesení 12Z-10.1/2017: ZMM bere na
vědomí zápisy č. 22, 23 a 24 z jednání
FV.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Odchod zastupitelky Havlátové 20:14
Bod 11 – Zprávy z činnosti KV
Usnesení 12Z-11.1/2017: ZMM bere na
vědomí informace o činnosti KV za
období od 5. 12. 2016 do 6. 3. 2017.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Příchod zastupitelky Havlátové 20:16

Usnesení 12Z-12.2.1/2017: ZMM ruší
platnost interní směrnice č. 1/2014
zásady poskytování příspěvku klientům PBDS.
Hlasování:13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 12Z-12.2.2/2017: ZMM bere na
vědomí IS č. 5/2017 Zásady poskytování příspěvku klientům PBDS.
Hlasování: 10 pro (Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Mikuš, Kratochvíl, Brabec,
Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Konvalinková, Procházka, Bernátová)

Usnesení 12Z-12.3/2017: ZMM schvaluje
text žaloby „Návrh na zrušení opatření obecné povahy – ZÚR JmK“ bez
připomínek.
Hlasování: 10 pro (Havlátová, Chybíková, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl, Slaný, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Šiška, Brabec, Ventruba)
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USNESENÍ RMM č. 29/2017
Komentář k vybraným bodům usnesení z 29. schůze RMM konané dne
21. 3. 2017
Osvětlení podchodu zastávky Cihelna
RMM schválila Dodatek č. 1 s Technickými sítěmi Brno, a. s., na zabezpečování provozu a údržby osvětlení naší části
podchodu tramvajové zastávky Cihelna.
Město ročně hradí za odběr elektřiny 22
995 Kč bez DPH.
(k usnesení 29R-3.1/2017)

Smlouva o odběru vody
RMM byly předloženy Dohody o ukončení a následně nové Smlouvy o odběru
pitné vody a likvidaci odpadních vod
pro objekty MŠ a Benešova 271 od BVK,
a. s.
(k usnesení 29R-3.2/2017, 29R-3.3/2017, 29R3.4/2017 a 29R-3.5/2017)

Prodloužení chodníku ul. Nádražní
RMM schválila Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene za
úplatu dle Sazebníku JmK a Smlouvu o
právu provést stavbu prodloužení chodníku z nového mostu kolem oplocení
dráhy do úrovně vjezdu do PBDS na ul.
Nádražní s Jihomoravským krajem.
(k usnesení 29R-3.8/2017 a 29R-3.9/2017)
Myslivecký spolek Modřice, z. s.
Myslivecký spolek Modřice, z. s., požádal o zřízení sídla a korespondenční adresy na Městském úřadě. RMM žádosti
vyhověla.
(k usnesení 29R-4.1/2017)

Elektronický platební rozkaz
Za neuhrazený inzerát ve Zpravodaji
města podaný firmou Joland, s. r. o.,
Veverské Knínice RMM schválila podání
návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Firma zasílané upomínky přebírala, nereagovala na ně a je
stále aktivní.
(k usnesení 29R-7.2/2017)

Varovný informační systém
RMM na doporučení hodnotící komise
schválila jako nejvýhodnější nabídku
na realizaci akce „Varovný informační
systém města Modřice“ nabídku firmy
Empemont, s. r. o., v celkové výši 2 448
426 Kč bez DPH. Na akci je schválena
dotace ve výši cca 2 mil. Kč.
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Výsledky ankety Využití zahrady za objektem ZUŠ Benešova 271
při ulici Sokolská
Ankety se zúčastnilo 10 respondentů, z toho jeden příspěvek dorazil hodně opožděně. Proběhla také krátká diskuze na facebooku.
Výsledky:
1 x multifunkční hřiště
(to bude vybudováno v rámci stavby nové víceúčelové sportovní haly)
2 x výběh pro psy
8 x workoutové hřiště či posilovací stroje v různých variantách.
Ankety se zúčastnilo poměrně málo občanů. Vysvětlujeme si to mimo jiné tím, že
se o problematiku zajímali zejména ti, kteří bydlí v blízkém okolí nebo s návrhem
workoutového hřiště souhlasí.
Město tedy nechá zpracovat návrh workoutového hřiště s dalšími vícegeneračními
prvky, vše dle prostorových možností pozemku.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

(k usnesení 29R-7.4/2017)

Výběrové řízení vytápění BD Sadová
Na základě předložených nabídek
a technického posouzení nastavení
výběrového řízení akce „Rekonstrukce vytápění v BD Sadová 563“ RMM
rozhodla, z důvodu získání co nejkvalitnějších výrobků, o zrušení původní
vyhlášené soutěže a vyhlásila novou
soutěž s přísnějšími a podrobnějšími
hodnotícími kritérii. O nejlepší nabídce
nebude rozhodovat pouze cena a délka
realizace, ale také výkon a hlučnost
nabízeného kotle.
(k usnesení 29R-7.5.1/2017, 29R-7.5.2/2017, 29R7.5.3/2017, 29R-7.5.4/2017
a 29R-7.5.5/2017)

Pouť smíření
RMM vzala na vědomí konání Poutě
smíření dne 20. 5. 2017.
(k usnesení 29R-7.9/2017)

Příprava výstavby víceúčelové sportovní haly
Kolem projektu „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ se pravidelně rozviřují různé
pochybnosti a projekt je neustále napadán ze strany politické opozice. Na tomto místě bych rád vše vysvětlil a seznámil vás občany s celým projektem a s uvažovaným
provozem.
Město Modřice takový objekt „prostě“ potřebuje. Dnes nevyhovující, zastaralá a kapacitně nedostačující tělocvična již nesplňuje širokou poptávku a kvalitu pro sportovní využití široké veřejnosti. Realizace projektu je největší investiční akcí ve volebním období 2014–2018. Téměř všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu
měly ve svých volebních programech výstavbu či podporu výstavby této haly. V
dnešní době se ocitáme před koncem projekčního období. Byla uzavřena architektonická soutěž, na jejímž základě bylo zahájeno vlastní zpracování projektu. Dnes je
dokončena dokumentace pro územní řízení na umístění stavby, kdy rozhodnutí o
umístění stavby bylo vydáno 6. 2. 2017 a nabylo právní moci 23. 2. 2017. Dále je dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení, ke které se nyní vyjadřují dotčené
orgány státní správy. Dokončení projednávání je předpokládáno v měsíci dubnu.
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Projekt je plánován jako společenské a sportovní centrum města. Bude přímo propojen se sousední budovou ZŠ. V hale budou dva sportovní sály. Hlavní o velikosti tří
volejbalových hřišť bude celoročně uspokojovat potřeby školy, školky, sportovních
oddílů, klubů a ostatních občanů. Tento prostor bude také využíván ke společenským účelům, jako je karneval pro děti, hody, zábavy a ostatní kulturní akce pořádané městem. Menší sál pak bude sloužit menším sportům a ostatním zájmovým
činnostem (např. tanec).
Součástí haly bude posilovna a menší plavecký bazén. Ten bude sloužit zejména
pro výuku plavání MŠ a ZŠ. V odpoledních hodinách by měl být následně přístupný
veřejnosti.
Součástí areálu bude zmodernizovaná restaurace Na Sokolovně, nad kterou bude
vybudováno ubytování pro cca 40 sportovců. V okolí haly budou mimo dvě stávající antuková hřiště vybudována další dvě nová, jedno antukové a druhé s umělým
povrchem pro účely volného veřejného vyžití. V budoucnu bude k celému novému
areálu přičleněno i stávající venkovní hřiště za ZŠ.
Zde musím razantně zdůraznit, že veškerá popsaná sportoviště budou vybudována pouze na dnes volných plochách a v žádném případě se projekt a jeho
výstavba nedotkne stávajících kolonií zahrádek kolem travnatého fotbalového
hřiště.
Nedá se ale ani tak říci, že by se nedotkl zahrádek úplně. V rámci zajištění přístupu
do sportovního areálu bude provedeno zpevnění a doplnění parkovacích míst spojovací cesty mezi stávající tělocvičnou a fotbalovým areálem. Současně by mělo dojít i
ke zpevnění ostatních přístupových cest v okolí travnatého hřiště.
Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři starosty města. Budu
velmi rád s každým z vás o celém projektu diskutovat. Kdo má zájem o tuto diskusi
a nahlédnutí do projektu, může mne kontaktovat na tel. 602 559 055 a dohodnout si
termín setkání. Budu velmi vděčný za každou diskusi.
Ing. Josef Šiška, starosta
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Jak postupuje město Modřice při ošetřování a kácení stromů.
Abychom měli přehled o zdravotním stavu stromů na území města a postupovali
správně a v souladu s legislativou, pořídil se před 3 roky systém Stromy pod kontrolou. Odborná firma s platnými certifikáty, která tento systém provozuje v mnoha
městech a vesnicích v celé České republice, posoudila většinu stromů v Modřicích,
zejména těch, které jsou v obydlených částech města a tvoří uliční nebo sídlištní
zeleň.
Jednotlivé stromy mají popsán zdravotní stav, vhodnost umístění, jeho perspektivu,
vitalitu a také velmi důležitou provozní bezpečnost. Jsou doporučena ošetření stromů i kácení. Je stanovena priorita potřebných zásahů, je navrženo kácení nebo řezy
ve stupnici od realizovat okamžitě - nebezpečí z prodlení (takový strom se momentálně v Modřicích nenalézá), přes naléhavý zásah, méně naléhavý zásah, bez podstatné
naléhavosti. Tímto systémem se řídíme. Je pochopitelné, že nelze ošetřit v jednom
roce stromy v celých Modřicích, proto postupujeme po jednotlivých lokalitách. Jednoduché ošetření provádí pracovní četa pod dozorem vedoucího Jiřího Šuly, který
absolvoval odborné vzdělávání v oblasti údržby zeleně, náročnější je prováděno odborným arboristou se vzděláním a certifikátem platným i v zahraničí.
U stromu, o kterém se ve svém příspěvku zmiňují v minulém Zpravodaji zahrádkáři,
pravidelná přispěvatelka TOJA, bylo v systému Stromy pod kontrolu uvedeno: perspektiva – existence na stanovišti dočasná, vitalita - zřetelně snížená, zdravotní stav
- zhoršený, navržené doporučení – lokální redukce směrem k překážce, naléhavý
zásah. Strom v té době byl na pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ÚZSVM), tedy dle platné legislativy byl majitelem právě ÚZSVM. Prořez tedy provedl arborista najatý tímto úřadem v souladu s doporučením.
Naše legislativa neřeší, kdo strom zasadil, ale na koho pozemku je.
Podobné problémy se řeší u většiny bytových domů, kdy si majitelé či nájemníci
vysázeli v dobré víře stromy blízko domů a nepočítali s tím, že narostou do takových
rozměrů a v současnosti se buď naklání, nebo zasahují do oken, balkonů. Pokud
si požádají o kácení, ve většině případů se jim vyhoví. Ke kácení se také vyjadřuje
Komise životního prostředí a navrhuje svoje doporučení.
Prořezy se dle legislativy nenahlašují ani nepovolují, zrovna tak kácení tzv. podměrečných stromů (ve výšce 130 cm obvod menší než 70 cm) a kácení stromů s vysokým rizikem naléhavosti, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.
A ještě dovětek k mizení zeleně a lokalit vhodných k vycházkám, která ustupuje bytové a průmyslové zástavbě. Tato zástavba byla povolena změnami územního plánu
v letech 1999, 2001, 2003, 2005 tehdejším zastupitelstvem.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Město Modřice
Zastupitelstvo města Modřice
Obecně závazná vyhláška města Modřice 1/2017,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší ve městě Modřice

Zastupitelstvo města Modřice se na svém zasedání dne 6. března 2017 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. b) a d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
k zabezpečení místních záležitostí veřejné pořádku a o nočním klidu, kterou se stanovují
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší ve městě Modřice
(dále jen „vyhláška).
Čl. 1

3.

1.
2.
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b. Ženáčské hody konané v květnu
c. Modřický krýgl konaný v červenci
d. Šermířský den konaný v červnu
e. Fotbalový turnaj žáků o pohár starosty města konaný v srpnu
f. Svatováclavské hody konané v září
g. Koš martinských vín konaný v listopadu
Přesný termín konání těchto akcí oznamuje Městský úřad s dostatečným předstihem na
úřední desce.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017.
Vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, a o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou ve městě Modřice, která nabyla
účinnosti dnem 31. 12. 2016.

Cíl a předmět vyhlášky
1.

Cílem vyhlášky je ochrana ústavně zaručeného práva na soukromí, rodinu a ve snaze
zajistit veřejný pořádek a chránit dobré mravy, bezpečnost, zdraví a majetek obyvatel.

2.

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu
1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.1
2. V době nočního klidu je zakázáno provozovat veřejnosti přístupné sportovní a kulturní
podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, jež narušují noční klid.
3. Výjimky z ust. čl. 2 odst. 2 vyhlášky stanoví čl. 3 vyhlášky.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší
1.
2.

1

Doba nočního klidu se vymezuje od 3.00 h do 6.00 h při konání silvestrových a
novoročních akcí z 31. 12. na 1. 1.
Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 h do 6.00 h při konání tradičních akcí:
a. Pálení čarodějnic konané na přelomu dubna a května

dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Josef Šiška v. r.
starosta města

Ing. Hana Chybíková v. r.
místostarostka města

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Modřice dne: 9. 3. 2017
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Modřice dne: 25. 3. 2017
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Na podzim jsme ve spolupráci s
firmou Flower Your Place Central
Europe s.r.o. zasadili jarní cibuloviny a pak jsme netrpělivě čekali
a dočkali se. V polovině března
začaly vykukovat první lístky a na
konci měsíce již záhony rozkvetly
do plné krásy. Každý den se objevovaly nové a nové květy plné
čmeláků a včel. Po zimní šedi to
byla potěcha pro oči, duši určená
pro všechny. Bohužel se našli tací,
kteří květinky vydloubávali a kradli. Nevím, jakou radost jim může takové jednání přinést. Je mi z toho
smutno.
Také mě trápí situace s živým plotem vysazeným na podzim na dětském hřišti na
Rybníčku. Někomu asi dělá dobře, když sazenice neustále vytahuje. Nebo je to práce malých dětí, jejichž maminky nezajímá, čím se na hřišti baví? Prosím, nechte
rostlinky růst, ať je hřiště zelenější.
text:Jiří Šula, foto: Ing. Hana Chybíková

Úvahy zastupitele
Na zasedání 12/2016 ZMM se jednalo o rozpočtu Modřic, příspěvky různým spolkům, organizacím. Navrhl jsem zvýšit příspěvek org. modřických zahrádkářů o Kč
5000,- na Kč 20tis. Pro jejich užitečnou činnost, ošetřují zeleň, které je v Modřicích
stále méně. V Modřicích se kácí krásné, zdravé stromy takovým způsobem, že je to
horší kůrovce. Někdy mám pocit, že je to nějaká móda kácet zdravé vzrostlé stromy
a vysazovat neduživce, např. vrby na Komenského ul. Nebo je to dobrý byznys? Toto
nepatrné navýšení neprošlo! Ve srovnání příspěvků na jiné činnosti až v stonásobné
výši je to skutečně překvapivé. Tady je vidět, jak si někteří zastupitelé váží užitečné
lidské práce přinášející prospěch všem. Další můj návrh směřoval k poplatkům zvyšujícím náklady na opravy domů občanů Modřic. Poplatek za zábor veřejného prostranství, za složený písek k opravě, kontejner, postavené lešení, stavební materiál.
Vedení města navrhovalo Kč 5,- za 1m2. Mám za to, že občané, opravující starý, nebo
stavící nový dům, zlepšují vzhled Modřic. Navrhl jsem proto poplatek Kč 2,- za 1m2. I
tento návrh k překvapení neprošel. Místostarostka uvedla, parafrázuji, že by občané
stavbu zbytečně protahovali, nebo si nechali pískoviště před domy pro děti, nebo
pro kočky. Další překvapení pro občany Modřic je možné zřízení herny hazardních
her v budově bývalé samoobsluhy na Husově ul. Přestože ZMM zamítlo zřízení 2
provozoven hazardních her v lokalitách mimo střed města, tak nedopatřením bude
herna uvnitř města. Kladu si otázku, co se poslední dobou v Modřicích podařilo.
PBDS to asi nebude, zjevně nesplnil očekávání, ani proklamované výhody se nekonají. Nedostatky, např. příjezdová cesta k PBDS pro pelety byla zpevňovaná na
náklady města. Závoz pozemků u Primálu, taky se nedá hovořit o úspěchu. Modřice,
jak opoziční zastupitelé neustále upozorňují, se stávají městem obehnaným sklady a
průmyslovými podniky mající vliv na zhoršující se ovzduší v Modřicích. Další pochybení vidím i v tom, že při stavbě VSH se přikročilo jen k bazénu v délce 15m. Myslím,
že je to skutečný kiks. Ještě bych rád vzpomenul jarní výročí, které spolu tak nějak
souvisí. Neslavné výročí 15.3. okupaci okleštěného Československa fašistickým Německem. A v květnu, v Modřicích již v dubnu, si připomeneme slavné výročí osvobození Československa od těch, co nás chtěli ze střední Evropy vystěhovat, nebo zlikvidovat. Památník Osvobození na nám. Svobody se má opravovat v etapách. V roce
2015 po nástupu do ZMM jsem tuto otázku otevřel. Nyní, kdyby se zast. Bernátová
nezeptala, jak pokračuje rekonstrukce Památníku, tak by se asi nepokračovalo. Jsem
pro suverénní Českou republiku a odmítám, aby Česká republika byla 17. spolkovou
zemí Německa.
Richard Tomandl, zastupitel ZMM za KSČM
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Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí
prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo
udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání,
rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a
na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do
projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A
vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství,
cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a
mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený
zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám
řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního
zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají
kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne
veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže
Vám s registrací.
Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo
facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Portál Šlapanicko.info
už 3 roky informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální
zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu
www.Slapanicko.info najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál Šlapanicko.info je v provozu od roku 2014 a postupně se z něj stal
největší informační web v regionu. Šlapanicko.info denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické
téma, a proto si na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a
brigád na Šlapanicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné
pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na
www.slapanicko.info/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého
regionu na adrese www.slapanicko.info/kalendar-akci/. Nejzajímavější
a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál Šlapanicko.info podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou
institucí v regionu, např. Muzeem Brněnska a Městskou knihovnou Šlapanice. Píšeme o Šlapanicku pro Šlapanicko.
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Budiž světlo.
Rád bych touto cestou poděkoval odpovědným pracovníků městského úřadu Modřice za úpravu stromů na ulici Benešova. Stromy v poslední době dosahovaly již
takových rozměrů, že jedna strana ulice byla ve večerních hodinách ponořena do
absolutní tmy. Raději se nebudu vůbec zmiňovat o průniku denního světla do jednotlivých domů. Je pravda, že dalším problémem je špatné rozmístění venkovního
osvětlení. Ale beru to jako první krok správným směrem a doufám, že se již bude
velikost stromů udržovat pravidelně.
Věřím, že nemluvím jen sám za sebe, ale za většinu spokojených obyvatel naší ulice.
S pozdravem
Lubomír Sekerka

5. května pátek
16:00 hod stavění máje u sokolovny

6. května sobota
9:30-17:00 hod tradiční hodové zvaní
Hodové zvaní doprovází dechová kapela
HOVORANÉ

7. 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 fólklórní kroužek města Modřice
15:30 hod předání práva u radnice
16:30 hod hodová zábava u sokolovny
Celou neděli doprovází dechová kapela
LIDUŠKA

Bohatá nabídka specialit, pivo, limo.

SRDEČNĚ ZVE MĚSTO MODŘICE A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MODŘICE

Něco k zakousnutí a stárkovské víno zajišťují
MODŘIČTÍ HASIČI
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MODŘICE

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

DEN DĚTÍ

27. května 2017 od 13.00 hodin
do areálu Pod Kaštany v Modřicích

v sobotu dne
pořádá v sobotu 6. května 2017
X. POUŤ KE SVATÉMU GOTHARDOVI

skákací hrad
občerstvení zajištěno
program plný her a soutěží

Chrám sv. Gotharda, nástropní malba Poutní zastavení, Rudolf Adámek, 1930

od 14:00 hodin – mše svatá v kostele sv. Gotharda
od 15:30 společné setkání ve farní zahradě
občerstvení a živá hudba v průběhu odpoledne zajištěna
v prostorách fary se koná výstava „Židovské svátky“

občany Modřic a jejich příbuzné a známé srdečně zvou farníci

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů
a Svaz modřických žen za podpory města Modřice.
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SRPŠ

ZÁPIS

dětí do Mateřské školy Modřice pro školní rok 2017/2018

se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2017
od 13.00 do 16.30 hodin.

v budově mateřské školy na Zahradní 590.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj OP
a vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte“ (potvrzenou
dětským lékařem), kterou je možné vyzvednout v MŠ
od 18. dubna 2017 nebo stáhnout na stránkách MÚ
Modřice (www.mesto-modrice.cz/informace/materskaskola).
Připomínáme rodičům, že na základě novelizace
Školského zákona se stává poslední rok před nástupem
dětí do ZŠ povinným-týká se dětí narozených
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Ve čtvrtek 4. 5. proběhne rovněž na MŠ
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
od 14.00 do 16.00 hodin.
Rodiče se mohou seznámit s prostorami mateřské školy
a výchovným programem v jednotlivých třídách.
Těšíme se na kluky a holčičky od tří do šesti let.

SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

9. května 2017, od 12:00 hodin
ZŠ Benešova, Modřice
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BRABROUCI
Vážení rodiče, kamarádi a příznivci, zveme Vás na zábavné odpoledne plné kuliček,
které si užije úplně každý! Bude na Vás čekat spousta aktivit a soutěží, tak neváhejte a přijďte s námi porovnat síly na Kuličkiádu. Těšíme se na Vás, Brabrouci :)

www.mesto-modrice.cz
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SKAUTI
Ze zimy do jara
Určitě to na Vás také dýchá. Sluníčko hřeje a člověk se nemusí balit do spousty oblečení. A ten vzduch, co voní prvními rozkvetlými kytičkami a taky medvědím česnekem, láká na procházku. I na našich skautech je hodně znát, že chtějí ven.
Ikdyž my jsme vlastně venku celý rok. V půlce února se konaly tradiční skautské
závody Černá buzola, kterých se zúčastnil i náš oddíl (děti jako závodníci a dospělí
jako doprod i technická podpora). Jak takový skautský závod vypadá? Letos se konal
v krásném prostředí u koňského ranče na kraji lesa (však také prohlídka stájí zaujala
velké i malé a ti nejšikovnější vyhráli projížďku na koni). Děti měly vytyčenou trasu,
kterou absolvovaly ve skupinkách. Cílem nebylo obejít celý okruh nejrychleji, ale nasbírat na jednotlivých stanovištích co nejvíce bodů. Některé úkoly plnilo každé dítě
zvlášť, jinde musela zabrat celá družina jako jeden muž. Skauti absolvovali znalostní
disciplíny – jako je třeba poznávání jednotlivých druhů stromů – i lanové překážky
a zkoušku paměti. Úplně po pravdě, až tak o závody nešlo, protože při závěrečném
vyhlášení získala potlesk každá družina a vyhrané bábovky se stejně nakonec rozdělily a snědly společně. Naše skupinky získaly krásné třetí a čtvrté místo ve svých
kategoriích, ale hlavně spoustu zážitků a taky trošku špinavého a mokrého oblečení.
Musím moc pochválit rodiče, že se nezlobili vzali to sportovně.
I akce Den se skauty se konala venku. Moc ráda bych touto cestou poděkovala
obci Modřice za zapůjčení areálu Pod kaštany, kde jsme se mohli potkat. Vzdor ještě chladnému počasí a hrozícímu mrholení přišlo opravdu hodně dětí. Ti, kteří jen
chtěli nakouknout do skautského světa, si zkusili fungování v družině pod vedením
šestníka (staršího kamaráda) a ochutnali kotlíkovou polévku. Dle mého pohledu
dospělého se dětem moc líbila hra s ocásky a samozřejmě lanová dráha.
I zajíčci – naši nejmenší – začali chodit na schůzkách spíše ven z klubovny. Byli jsme
krmit ovečky a také rádi navštěvujeme hřiště. Někdy si hrajem jen tak, ale honěná na
mrazíka nebo hra na prší, kroupy, bomba jsou našimi favority a nikdy je nevynecháme. Na minulé schůzce jsme si take povídali a malovali, co má kdo rád. A kupodivu
jsme se neshodli ani u čokolády, ale hodně jsme se nasmáli a zároveň jsme se naučili,
že jsme každý jiný.
Starší děti čeká krásná jarní výprava za bledulemi a hradem Pernštejnem. Zatím to
vypadá, že počasí bude skutečně jarní a po delší době si mimo sněhu užijeme i
sluníčko. Taky naše lode a hlavně natěšení korzáři už se pomalu chystají zahájení
sezóny, ale o tom až v příštím zpravodaji.
Jaro plné sluníčka za modřické skauty přeje
Petra “Sirka” Sedlářová
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Z archivu oddílu

Závody o černou buzolu

Zajíčci na hřišti

Zajíčci na sněhu
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Bitva Modřice 2017
V sobotu 24. června 2017 se bude konat Šermířský den a Bitva Modřice 2017. Je to k
nevíře, ale letos již desátým rokem ožije malebný modřický amfiteátr Pod Kaštany
středověkým životem v dobovém stanovém ležení a vy si budete moci odpočinout
od shonu běžného života ve společnosti udatných rytířů a sličných panen. Kromě
tradiční bitvy, ve které změří své síly kolem dvou stovek šermířů, bude odpoledne nabité šermířskými vystoupeními a dusotem kopyt bujných ořů ve zdobených
postrojích. Na dobovém jarmarku budete moci uváženě utratit pár zlaťáků a projet
koňským povozem se budete moci s JS Krokočín. O pohodu vašich bříšek a ukojení
žízně se postarají neohrožení hasiči ze SDH Modřice.
Celou akci bude opět moderovat Libor Olšan a tentokrát přijede i jeho Bravo Team a
předvede něco ze svého umění scénického šermu romantických časů.
Dalším vystupujícím bude šermířská skupina Alternus z Valašska. Ta se kostýmově i
zbraněmi stylizuje do období 13. století. Specifikum této skupiny je, že věk členů se
pohybuje už od 15 až do 41 let a při šermířských soubojích dostanou prostor i dívky.
Jejich vystoupení mají většinou emotivní propracovaný scénář, ve kterém hraje prim
drsnost středověku, boj dobra proti zlu a láska.
Čím by byl rytíř bez svého oře, pouhá nicka. V jezdecké show na koních se představí
klub historického šermu Baštýři versus uskupení Tvrz. V jezdeckých disciplínách
předvedou nutné dovednosti středověkých rytířů. Kdo z jezdců nakonec zvítězí a
kdo odjede s nepořízenou?
Historie jihlavské skupiny historického šermu Vyděděnci sahá až do roku 1994. Zabývají se životem a šermem z období gotiky a na jejich kontě jsou stovky představení i
pořádání vlastních bitev. Preferují individualitu a duely muže proti muži.
Skupina ohnivých umění Carpe Noctem ve svých fireshow, inspirovaných keltskými
a staročeskými motivy, klade důraz na taneční a divadelní složku představení a na
originální techniky manipulace se zapálenými předměty. Každá jejich ohnivá show
staví na lyrickém příběhu, který diváky očaruje i svou dynamikou.
Pořádající klub YMCA - Carpe Diem je skupina historického šermu, která se zabývá
německou šermířskou školou z období gotiky. Ve svých vystoupeních plných akce i
humoru, kladou důraz na choreografie secvičených soubojů i do detailu promyšlené
scénáře. Jejich přáním je, aby se diváci dobře pobavili a po představení odcházeli s
úsměvem na tváři.
Na setkání s Vámi 24. června 2017 se bude těšit město Modřice, pod jehož záštitou se
akce koná a také organizátoři: Kulturně-školská komise města Modřic, SDH města a
klub YMCA Brno Carpe Diem.
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Program:
13:00 … vystoupení šermířského Bravo Teamu Libora Olšana
14:00 … vystoupení shš Alternus
15:00 … středověká BITVA
16:30 … vystoupení na koních … Tvrz vs Baštýři
17:30 … vystoupení shš Alternus
18:30 … vystoupení shš Carpe Diem
19:30 … vystoupení shš Vyděděnci
21:00 … ohňová show Carpe Noctem
Změna programu vyhrazena
Vstupné:
dospělí – 100,-Kč; důchodci, studenti, děti nad 10 let – 50,-Kč; děti do 10 let – zdarma
Text a foto: YMCA Brno
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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KULTURA

Motto:
„Kdo pije ,neví, jak víno škodí,
kdo nepije, neví, jak prospívá.“
Japonské přísloví

Každoročně, již po mnoho let, na
zahrádkářské schůzi v měsíci březnu se
koná „Beseda o víně“ s ochutnávkou.
Za ta léta se členové dozvěděli mnoho
informací o víně a jeho odrůdách, pěstování, výrobě, a také o tom, kde které
odrůdě se nejlépe daří a také jsme se
naučili vína poznávat i ochutnávat.
Besedu konáme ve vinném sklepě pod
modřickou radnicí, takže má i patřičnou
atmosféru.
Příprava besedy poslední léta byla doménou přítele Hroudného s průvodním
slovem ing. Jaromíra Valenty.
Vína většinou bývají z moravských oblastí a učíme se i hodnocení. Dost jsme
se za ta léta naučili.
Letos jsme udělali výjimku a domluvili jsme se s panem Schwertnerem,
vedoucím ZÁŽITKOVÉ VINOTÉKY v
Modřicích, který nám udělal prezentaci
vín nejen moravských, ale i rakouských,
které i vy můžete ve vinotéce ochutnat
i zakoupit.
A věřte, že to byl tentokrát zážitek i s
ochutnávkou delikates hodících se k
vínu, které jsou rovněž k dostání ve
vinárně.
Bylo to prostě perfektní, profesionální a

www.mesto-modrice.cz

86. komorní koncert - Československé komorní duo - 29. 3. 2017

navíc dobrá kvalitní vína. Nejlepší bylo
Veltlínské suché ze znojemské podoblasti - ve srovnání s rakouským naše
stálo hodně vysoko.
Byl to zase jiný zážitek, ale hlavně jsme
byli všichni spokojeni a ve zdraví a dobré náladě jsme všechno společně přežili
a o něco víc se obohatili.
Na závěr bych vám ráda předala sedm
vinařských rad:
1. netřepat lahví - víno nemá rádo prudké změny, pohyb a především teploty;
2. pít víno z láhve je nevkusné;
3. víno naléváme do skla na stopce;
4. nikdy nenalévejte víno po okraj;
5. sklenku s dlouhou stopkou držte
třemi prsty na horním konci, nikdy za
kalich;
6. při přípitku nejezte ani nekuřte;
7. pít víno na „EX“ je přinejmenším
neslušné.
Víno lze považovat za nejzdravější a
nejhygieničtější nápoj (L. Pasteur).
Tak na zdraví a dlouhý život!
TOJA
Foto: M.Hájek
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Zkouška na vítání jara u seniorů
Záběry ze zkoušky Dětského folklorního kroužku v pasivním bytovém domě pro seniory.
velké fotoalbum a video-klipy jsou na webu www.folklorni-krouzek-modrice.cz,
foto: Jana Gajdušková
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Půjčovní doba:
Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

www.mesto-modrice.cz
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Beseda v knihovně Brněnské podzemí s ing. Alešem Svobodou
23. 3. 2017
13–18
13–16
13–18
13–16

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Blytonová: Tajemství lišákova doupěte
Brezina: Brontík – Kamarád z pravěku
Dahl: Fantastický pan Lišák
Kid: Deník malého minecrafťáka 2
Kostka: Proč se říká…? Biblická úsloví
Neubauerová: Traktůrek Zetůrek
Riordan: Magnus Chase a bohové
Asgaru
Small: Zvířátka z kouzelného lesa
Webb: Emily Pírková a schody ke
hvězdám
PRO ŽENY
Bagshawe: Kariéristky v akci
Cartland: Skrytá láska
Cass: Dcera (Selekce 4)
Diamond: Tři dámy na zhubnutí
Jeffries: Studie svádění
Kinsella: Báječné nakupování v Las
Vegas
Krejčí: Česká čtyřka
Kulin: Poslední vlak do Istanbulu
Lamprell: Láska v Římě

McIntosh: Slavičí píseň
Nachtmanová: Vdaná potvora
Sasková: Zlatokopka
Scherhauferová: Eminy slzy
Strout: Jmenuji se Lucy Bartonová
Valpy: Vánoce po Francouzsku
PRO SILNÉ NERVY
Beran: Poslouchej toho s pistolí
Crais: Slib
Hedström: Vražedná diagnóza
Hooper: To chce zloděje
Kellerman: Krvavé hry
Kepler: Lovec králíků
Kovářová: Smrt v justičním paláci
McDermid: Střepiny ticha
Minier: Zkurvenej příběh
Pivodová: Dívka, kterou nikdo nehledal
Slaughter: Druhá oběť
Šimková: Vražda jako řešení
Thomas: Lovec čarodějnic, Služebná
a vrah

Foto: M.Hájek
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Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

HASIČI
Hasičský bál 3. 3. 2017

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na
matrice Městského úřadu.
Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu,
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy,
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.
Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

s

Vítáme do života
Mazálková Markéta
Vykoukalová Anna

Foto: M.Hájek

1

Společenská kronika

Významného kulatého
výročí se dožívají
Benešová Vlasta
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navázat na zlatou titulovou šňůru předchozích sezón. A k tomu právě podpora diváků v našem
městském nohejbalovém areálu může být velmi výraznou pomocí.
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EXTRALIGA NOHEJBALU 2017

SPORT
datum

Městský nohejbalový klub Modřice
zve na své domácí zápasy
Dovolujeme si všechny modřické občany pozvat
na domácí zápasy našich družstev v letošní sezoně.
V textu níže naleznete všechny termíny domácích zápasů A i B družstev mužů a také
dorostenců základních částí jejich soutěží družstev.

den

hod.

domácí

hosté

14.4.

pátek

15:00

MNK Modřice "A"

TJ SPARTAK Čelákovice "A"

29.4.

sobota

15:00

MNK Modřice "A"

SK Šacung ČNES Benešov 1947

6.5.

sobota

15:00

MNK Modřice "A"

TJ AVIA Čakovice "A"

13.5.

sobota

15:00

MNK Modřice "A"

NK CLIMAX Vsetín "A"

20.5.

sobota

15:00

MNK Modřice "A"

TJ DYNAMO České Budějovice "A"

3.6.

sobota

15:00

MNK Modřice "A"

TJ SLAVOJ Český Brod

2.9.

sobota

15:00

MNK Modřice "A"

SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "A"

1. LIGA NOHEJBALU 2017
datum

hod.

domácí

hosté

14.4.

pátek

10:00

MNK Modřice "B"

TJ SOKOL I Prostějov

V letošní sezoně jsou až na jednu výjimku shodné hrací dny u A i B mužstva, a tak
můžete sledováním nohejbalových zápasů obsáhnout celý volný den.

16.4.

neděle

10:00

MNK Modřice "B"

TJ Spartak MSEM Přerov

29.4.

sobota

10:00

MNK Modřice "B"

SKN Žatec

Zápasy B družstva začínají v 10,00 h a zápasy A družstva jsou, z důvodů návaznosti na utkání B mužstva, letos posunuty až na 15,00 hodin.

6.5.

sobota

10:00

MNK Modřice "B"

AC Zruč-Senec 2004 "A"

13.5.

sobota

10:00

MNK Modřice "B"

SK Start Praha "A"

20.5.

sobota

10:00

MNK Modřice "B"

TJ AVIA Čakovice "B"

3.6.

sobota

10:00

MNK Modřice "B"

TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon

Vzhledem k čilému ruchu na přestupovém trhnu hráčů nejvyšší soutěže slibuje nohejbalová extraliga v letošní sezoně největší vyrovnanost špičkových družstev za posledních několik let. Jisté je to, že hráči našeho A družstva po loňském „bronzovém
se zapomenutí“ se jistě budou ze všech sil snažit navázat na zlatou titulovou šňůru
předchozích sezón. A k tomu právě podpora diváků v našem městském nohejbalovém areálu může být velmi výraznou pomocí.

DOROSTENECKÁ LIGA NOHEJBALU 2017
datum
23.4.

sobota

hod.

domácí

hosté

12:00

MNK Modřice dorost

ANK Sokol Holice

8.5.

pondělí 12:00

MNK Modřice dorost

NC CLIMAX Vsetín

11.6.

neděle

12:00

MNK Modřice dorost

TJ SOKOL I Prostějov

25.6.

neděle

12:00

MNK Modřice dorost

TJ SOKOL Zbečník

Petr Jahoda, předseda
Městský nohejbalový klub Modřice, z.s.
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Více jak třičtvrtě milionu lidí
Návštěvnost na cyklostezce Brno Vídeň
překonala loňský rekord
Oblíbenost cyklostezky Brno Vídeň stoupá. Prozradily to údaje z šesti sčítacích zařízení na trase. Už v předchozím roce vykázaly statistiky rekordní půl milionovou
návštěvnost, letos však předčily očekávání a tento rekord překonaly o více jak 260
tisíc záznamů. Celková návštěvnost tak poprvé překročila hranici třičtvrtě milionu
lidí, když vykázala bezmála 780 tisíc záznamů.
Cyklostezku Brno Vídeň využívají nejen cyklisté, ale i koloběžkáři, in-linisté a také
chodci. Ke sportu, ale i k bezpečné přepravě mimo dopravní komunikace za cestami
do práce nebo do školy.
Lákadlem je také dění na trase, které nabízí nespočet sportovních a kulturních akcí v
přilehlých městech a obcích.
Sčítací zařízení v brněnských Přízřenicích napočítalo v loňském roce téměř 210 tisíc
pohybů.
Co se opravilo
Téměř 2,5 kilometrů trhlin opravili na podzim loňského roku zaměstnanci stavební
firmy v úseku Blučina a Židlochovice. Znepříjemňovaly cestu cyklistům v uplynulých sezónách, opravou se zabránilo i dalšímu znehodnocování povrchu. „Práce za
necelých dvě stě tisíc korun schválilo předsednictvo svazku, podílelo se město Židlochovice i obec Blučina,“ upřesnil člen předsednictva a starosta Žabčic, Vladimír
Šmerda. Byla obnovena také výsadba alejových stromů u cyklostezky v Přísnoticích.
Co se chystá
Pro budoucí roky je připravena výstavba nových úseků, které propojí obce na Židochovicku, jmenovitě Rebešovice, Opatovice, Blučinu, Vojkovice, Hrušovany u Brna a
Popovice. Na Znojemsku se chystá výstavba u Jevišovky a Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt je ve fázi zpracování a na jeho realizaci se budou hledat dotační granty.
Zahájení sezóny bude 29. 4 2017
Společné zahájení sezóny na Cyklostezce Brno Vídeň se uskuteční v sobotu 29. 4.
2017 v Hevlíně na Znojemsku a v rakouském Laa a.d. Thaya. Účastníci se mohou
těšit například na bikerský freestyle, prohlídku zříceniny hradu v Laa v doprovodu
starostky města, bohaté občerstvení i losování o ceny. Podrobný program bude zveřejněn na obvyklých místech.
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Specifikace Cyklistické stezky Brno - Vídeň
Cyklistická stezka Brno-Vídeň začíná u brněnského hlavního nádraží, vede kolem haly Rondo
a dále podél řeky Svratky k Obchodnímu centru Olympia. Odtud pokračuje v délce zhruba 70
kilometrů na jih přes Rajhrad, Opatovice, Židlochovice, Vranovice a Pasohlávky až do Hevlína u
hranic s Rakouskem. Pohodlně lze po ní dojet až do Vídně.
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 splňuje 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, nejvýznamnějším členem je statutární město Brno.
text, ilustrační foto: Dagmar Sedláčková

doma

9:00 Újezd/Blučina
10:00 Želešice

16:30 Popůvky

14:00 Troubsko

16:30 Měnín
16:30 Želešice

14:00 Řeznovice

10:30 Blučina

volno

www.mesto-modrice.cz
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Modřický pohár 2017
venku

17:30 Střelice
18:00 Bosonohy
17:00 Blučina

9:30 Hrušovany/Želešice

14:30 D.Kounice/Pozořice

16:30 Střelice

14:15 Pozořice

14:30 Měnín

10:00 Žabčice
10:30 Střelice
14:00 Mělčany
16:30 Blučina

14:00 Mokrá
16:30 Oslavany B

9:30 Židlochovice/Těšany
17:00 Hrušovany/Pozořice

18:00 Ivančice
18:00 Mělčany
14:00 Ochoz/Želešice

10:30 Vev.Bitýška

14:45 Blažovice

9:30 Ochoz/Medlov

14:00 Blučina/Újezd
10:00 Ořechov
14:00 Budkovice

16:30 Vev.Bitýška

16:30 Ochoz

16:30 Zakřany

12:00 Zbraslav

10:30 Hrušovany

17:00 Blučina

10:30 Pozořice/Hrušovany

volno

18:00 Pozořice
13:30 Ořechov
16:00 Zbraslav

10:00 Želešice/Hrušovany

11:00 Těšany/Podolí
9:30 Pozořice/D.Kounice
volno

16:00 Střelice B
16:00 Ořechov

11:30 Zastávka

13:00 Medlov/Ochoz
10:30 Říčany

9:00 Podolí

10:00 Těšany

13:00 Nová Ves
15:30 Ivančice B

15:30 Moutnice

16:30 Mor.Bránice

17:00 Těšany
17:00 Želešice/Ochoz

Old boys
mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
B muži
A muži
15:00 Říčany

Zpravodaj 4/2017

Datum
So 25.3.2017
Ne 26.3.2017
So 1.4.2017
Ne 2.4.2017
So 8.4.2017
Ne 9.4.2017
Pá 14.4.2017
So 15.4.2017
Ne 16.4.2017
Pá 21.4.2017
So 22.4.2017
Ne 23.4.2017
Pá 28.4.2017
So 29.4.2017
Ne 30.4.2017
Pá 5.5.2017
So 6.5.2017
Ne 7.5.2017
Pá 12.5.2017
So 13.5.2017
Ne 14.5.2017
Po 15.5.2017
Pá 19.5.2017
So 20.5.2017
Ne 21.5.2017
Pá 26.5.2017
So 27.5.2017
Ne 28.5.2017
Po 29.5.2017
Pá 2.6.2017
So 3.6.2017
Ne 4.6.2017
So 10.6.2017
Ne 11.6.2017
So 17.6.2017
Ne 18.6.2017

Rozlosování fotbalu jaro 2017

Rozlosování fotbalu j
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Ve slunečném sobotním dopoledni 4. března patřily modřické ulice opět po roce
běžcům. I přes narůstající konkurenci dalších sportovních akcí se k nám sjelo tradičně velké množství závodníků z okolí i ze vzdálenějších končin. Modřický závod už
řadu let patří do seriálu zimních běhů v Brně a okolí s názvem Brněnský běžecký
pohár. Tento seriál patří mezi nejstarší, nejmasovější a zároveň nejlépe organizované
běžecké události v ČR. Proto si každý účastník včetně nejmenších „prvoběžců“ užije
v plné parádě doběhu pod nafukovacím cílovým obloukem, přesně změřeného času
pomocí elektronického čipu ve startovním čísle, zasvěceného i odlehčeného komentáře zkušeného spíkra, fandění diváků před cílem a samozřejmě také občerstvení po
závodě. S mírnou nadsázkou - kdybyste se vypravili třeba na pražský mezinárodní
maraton, o moc lepší servis už tam nejspíš nepořídíte. Startovné je přitom nesrovnatelné - v každém zimním pohárovém závodě se platí lidová cena 50 Kč, jen dvě
nejmladší kategorie u nás platí nižší startovné 20 Kč.
O poháry pro vítěze každé kategorie, o body do celkového hodnocení zimního poháru, s touhou oplatit na rovině a pevném povrchu svým soupeřům předchozí porážky
z kopcovitých terénů, ale třeba také jen kvůli nápadu vyzkoušet něco nového – z
těchto a mnoha dalších individuálních důvodů se letos běželo už po jedenadvacáté. Za perfektní spolupráci tradičně děkujeme Městskému úřadu, Městské polici, ZŠ
Benešova a našim dlouholetým i novým sponzorům - firmám Bachl, Delikomat, Fino
Trade, FK-System. Děkujeme i našim spoluobčanům, zejména těm motorizovaným,
za pochopení a dobrou vůli, se kterou se o modřické silnice podělili se závodníky.
Pomyslnou cenu za nejpříjemnější překvapení letos odesílám divačce z bytového
domu Poděbradova 574 za srdečné a vytrvalé povzbuzování všech závodníků probíhajících pod jejími okny. Každý běžec vám potvrdí, jakou vzpruhu takové povzbuzování dodá. Milá paní divačko, máte to u nás schované, a pokud bude příležitost, rád
Vám to někdy oplatím!
Letošního běhu se zúčastnilo celkem 617 závodníků a nejvíce z nic – 249 běžců –
absolvovalo hlavní závod na 10 km. V mužské kategorii u nás poprvé slavil vítězství
člen širší české běžecké špičky Robert Míč v čase 31:30. Ženskou kategorii vyhrála
Lada Nováková ve výborném čase 18:01, a i v jejím případě se jedná o premiérové
modřické vítězství. Nejmladší účastníci mají ve výsledkové listině zapsaný ročník
narození 2015 (a doufáme, že si chodecko-běžecké soupeření se svými vrstevníky náležitě užili), na opačném pólu nalezneme našeho dlouholetého účastníku Květoslava
Hánu s ročníkem narození 1937. Neztratili se ani místní závodníci: kromě úspěchů v
nejmladších kategoriích se dokázal na stupně vítězů prosadit zástupce Modřic také v
některé z prestižních dospělých kategorií.
Kompletní výsledky naleznete na stránkách www.atletikauni.cz. Pro vás, kdo jste letos nestihli natrénovat, nebo vaši účast překazily zdravotní obtíže, máme dobrou
zprávu: příští rok běžíme zase!
Za organizátory B. Krejčí.
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Výsledky Modřického poháru 2017
Muži, 10 000 m
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

MÍČ Robert
ZÁVESKÝ Filip
BRLICA Pavel
KLEIBL Martin
HORÁČEK Michal
POHANKA Martin
RERYCH Jiří
JELÍNEK Aleš
KRAJČA Rudolf
PAVLAS Antonín
NOSEK Miroslav
KUBÍČEK Pavel

Ženy, 5100 m
VSK Univerzita Brno
Iscarerex team Česká Třebová
TS Pavla B./Atletika Polička
Slovan Podlesí
ISCAREX Česká Třebová
AC Track & Field Brno
AC Moravská Slavia Brno
----------------------RARECACTI.com
Přibyslav
AC Moravská Slávia Brno - Orel Židenice
Relax DOBRÉ POLE

00:31:30
00:31:38
00:32:24
00:32:34
00:33:50
00:34:02
00:34:56
00:35:20
00:36:10
00:42:51
00:43:54
00:44:04

Muži
Muži
Muži
Muži-vet.1
Muži-vet.1
Muži-vet.1
Muži-vet.2
Muži-vet.2
Muži-vet.2
Muži-vet.3
Muži-vet.3
Muži-vet.3

VSK Univerzita Brno
AHA Vyškov
VSK Univerzita Brno
Elite Sport Team
AC Moravská Slavia Brno
SK SPIRIT Brno

00:16:42
00:16:49
00:17:27
00:16:52
00:17:32
00:17:35

Junioři
Junioři
Junioři
Dorostenci
Dorostenci
Dorostenci

Junioři a dorostenci, 5 100 m
1.
2.
3.
1.
2.
3.

FOLLER David
OSOLSOBĚ Jan
ŘÍHA Jaroslav
KLÍČ David
STIBAL Jakub
HAVLENA Jan

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

NOVÁKOVÁ Lada
JAGOŠOVÁ Tereza
PUKLOVÁ Patrícia
DOUBKOVÁ Kateřina
ONDROUŠKOVÁ Ivana
UHŘÍKOVÁ Gabriela
MARTINCOVÁ Ivana
HLAVATÁ Alexandra
MAHELOVÁ Jitka
DVOŘÁKOVÁ Eva
SLAVÍČKOVÁ Jarmila
KAŠOVÁ Hana

AK Olymp Brno
AC Moravská Slavia Brno
AK Steeple Poprad
AK Perná
Blansko
Modřice
AC Moravská Slavia Brno
Brno
Atletic Třebíč
Prostějov
Brno
Barnex Sport Brno

00:18:01
00:18:42
00:18:49
00:21:23
00:22:12
00:23:33
00:22:01
00:22:25
00:22:57
00:23:27
00:24:23
00:27:00

Ženy
Ženy
Ženy
Ženy-vet.1
Ženy-vet.1
Ženy-vet.1
Ženy-vet.2
Ženy-vet.2
Ženy-vet.2
Ženy-vet.3
Ženy-vet.3
Ženy-vet.3

AK Olymp Brno
AC Moravská Slavia Brno
AC Moravská Slavia Brno
AK Olymp Brno
Ekol Team Brno
SK SPIRIT Brno

00:18:35
00:20:27
00:20:46
00:20:01
00:20:52
00:21:14

Juniorky
Juniorky
Juniorky
Dorostenky
Dorostenky
Dorostenky

Juniorky a dorostenky, 5 100 m

St.žáci, 1 500 m

1.
2.
3.
1.
2.
3.

PROKEŠOVÁ Alice
FREIBERGEROVÁ Eliška
JEŘÁBKOVÁ Alžběta
KOLÁČKOVÁ Adéla
KUČEROVÁ Lucie
HAVLENOVÁ Barbora

St.žákyně, 1 500 m

1.

AMMER Matyáš

SK Ante Žďár nad Sázavou

00:04:53

Žáci st.

1.

OBOŘILOVÁ Tereza

SK Speed Brno

00:05:14

Žákyně st.

2.

MORÁVEK Jaromír

AC Moravská Slavia Brno

00:05:03

Žáci st.

2.

FRITZOVÁ Aneta

ELITE sport Boskovice

00:05:18

Žákyně st.

3.

STLOUKAL Richard

ACT Lerak Blansko

00:05:05

Žáci st.

3.

NĚMČANSKÁ Tereza

MC Atletika Brno

00:05:20

Žákyně st.

Ml.žáci, 1 200 m

Ml.žákyně, 1 200 m

1.

KOUTNÝ Jan

AK Drnovice

00:03:56

Žáci ml.

1.

PIJÁKOVÁ Tereza

VSK Univerzita Brno

00:04:05

Žákyně ml.

2.

DOUŠEK Tomáš

VSK Univerzita Brno

00:04:00

Žáci ml.

2.

SVOBODOVÁ Barbora

VSK UNI Brno - Orel Obřany

00:04:11

Žákyně ml.

3.

VAŘEJKA Kamil

SK Ante Žďár nad Sázavou

00:04:09

Žáci ml.

3.

HUTÁRKOVÁ Veronika

VSK Univerzita Brno

00:04:19

Žákyně ml.

Přípravka starší - chlapci, 800 m

Přípravka starší - dívky, 800 m

1.

KŘIVÁNEK Richard

Elite sport Bce

00:02:34

Přípr.st.H

1.

ŠŤASTNÁ Sára

VSK UNI Brno

00:02:43

Přípr.st.D

2.

ODEHNAL Jakub

VSK Univerzita Brno

00:02:36

Přípr.st.H

2.

BRADÁČOVÁ Nikola

ACT Lerak Blansko

00:02:47

Přípr.st.D

3.

HOLÍK Vít

AC Moravská Slavia Brno

00:02:45

Přípr.st.H

3.

VACKOVÁ Veronika

ŠAK Židlochovice

00:02:51

Přípr.st.D

Tesla Brno
VSK Uni Brno - Orel Židenice
SK Speed Brno

00:00:49
00:00:49
00:00:50

Přípr.ml.D
Přípr.ml.D
Přípr.ml.D

Blansko

00:00:19
00:00:21
00:00:23

Nejmladší
Nejmladší
Nejmladší

Přípravka ml. chlapci, 300 m
1.
2.
3.

SOJÁK Michal
OBR Jakub
STEJSKAL Ondřej

Přípravka ml. dívky, 300 m
VSK UNI Brno
ŠAK Židlochovice

00:00:49
00:00:50
00:00:50

Přípr.ml.H
Přípr.ml.H
Přípr.ml.H

00:00:20
00:00:20
00:00:20

Mladší
Mladší
Mladší

Mladší, 200 m
1.
2.
3.

ONDRÁČEK Tomáš
MAHOVSKÝ Jakub
HUDEC Ondřej

1.
2.
3.

ČECHOVÁ Johana
JANČAŘÍKOVÁ Karolína
MATEJOVÁ Marie

Nejmladší, 80 m
AC Moravská Slavia Brno

1.
2.
3.

BLAŽEK Štěpán
HOLMOVÁ Veronika
MAHOVSKÝ Filip

Kompletní výsledky na www.atletikauni.cz

Datum: 4.3.2017
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci Městské
policie Modřice
Dne 1. 3. přijali strážníci oznámení o požáru kontejneru s odpadem v areálu firmy na
ulici U Vlečky, na místo vyrazili spolu s jednotkou SDH Modřice. Hlídka
MP dále navigovala další jednotky HZS JMK k místě požáru a plnila úkoly
stanovené velitelem zásahu.
Téhož dne byl strážníkům předán nalezený mobilní telefon značky HTC. Strážníkům
se podařilo dohledat majitele mobilního telefonu a poté jej majiteli předat.
Dne 4. 3. prováděli strážníci MP dohled kvůli bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při běžeckém poháru.
Dne 6. 3. přijali strážníci oznámení o nálezu injekčních stříkaček na ulici Brněnská.
Hlídka nález bezpečně zlikvidovala.
Dne 7. 3. bylo hlídce MP oznámeno, že se muž pokusil ukrást zboží v hodnotě převyšující 3.000,- Kč z prodejny v OC Olympia. Po ztotožnění muže strážníci zjistili, že muž byl za obdobnou věc již potrestán v minulosti, proto jej oznámila
k dořešení správnímu orgánu Města Modřice.
Dne 8. 3. bylo strážníkům oznámeno, že na vrátnici místního podniku je zraněná žena,
která je pod vlivem alkoholu. Strážníci poučili oznamovatelku o poskytnutí
první pomoci a přivolání lékaře. Po příjezdu na místo strážníci zjišťovali u
zraněné ženy, co se jí stalo a zjistili, že ji napadl její bývalý druh. Strážníci
ženě vysvětlil možnosti dalšího postupu, která uvedla, že napadení nechce
řešit. Následně byla žena převezena do Úrazové nemocnice.
Dne 9. 3. přijala hlídka oznámení od učitelky Mateřské školky, že si pro dceru přišla matka, která vypadala, že je pod vlivem alkoholu. Strážníci provedli u
matky orientační dechovou zkoušku s výsledkem 3,86 promile alkoholu v
dechu. Strážníci zajistili, aby dceru vyzvedl partner její matky. Celá událost
byla oznámena orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Dne 10. 3. byla hlídka MP požádána o asistenci při evakuaci OC Olympia. Hlídka MP
prováděla usměrňování dopravy v oblasti obchodního centra.
Dne 13. 3. řešili strážníci oznámení o narušování domovní schůze na adrese Poděbradova 577. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se na schůzi vlastníků snaží
Foto: M.Hájek
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dostat nájemnice bytového domu a ruší tím průběh schůze. Strážníci na
místě sjednali pořádek a obě strany poučili o dalším postupu.
Dne 14. 3. řešili strážníci drobnou krádež v hypermarketu Albert. Při řešení krádeže se
pachatel přiznal, že si vzal láhev vodky a šel ji vypít do převlékací kabinky.
Událost byla oznámena správnímu orgánu z důvodu vzniklé škody.
Taktéž ve stejný den řešili strážníci nezaplacení PHM na čerpací stanici Unicorn. Situace se stala ve stejný den u dvou zákazníků. V případě zákaznice bylo
zjištěno, že se jednalo o nedbalost a v rozrušení nezadal pin kód při platbě.
V případě druhého zákazníka je událost dále v šetření.
Ve stejný den bylo strážníkům oznámeno, že na ulici Brněnská je nález injekčních
stříkaček. Hlídka MP nebezpečný nález zlikvidovala.
Dne 18. 3. bylo hlídce MP oznámeno, že se po území města pohybuje vozidlo Mercedes Vito, tmavě modré barvy s maďarskou poznávací značkou a maďarskou
posádkou 4 až 5 mužů, kteří oslovují majitele domů s nabídkou montáže
okapů. Hlídka uvedené vozidlo nalezla při cestě z města. Protiprávní činnost nebyla prokázána.
Téhož dne řešili strážníci oznámení o muži, který spal v kontejneru na papír. Muž byl
z prostoru vykázán a poučen o možných následcích přespávání v kontejneru.
Dne 21. 3. přijala hlídka MP oznámení o opilé a zraněné ženě na konečné zastávce tramvaje. Strážníci ženě poskytli první pomoc a dále přivolali lékaře na
místo. Po příjezdu lékaře byli strážníci požádáni o asistenci při převozu do
Fakultní nemocnice.
Dne 23. 3. bylo strážníkům oznámeno, že na ulici Brněnská je opilý muž, který řídí
motorové vozidlo. Strážníci vozidlo nalezli a u řidiče provedli dechovou
zkoušku s negativním výsledkem. Následně vyšlo najevo, že řidič nebyl
opilý, ale měl zdravotní potíže, problém s chůzí a vadu řeči.
Dne 27. 3. řešili strážníci krádež v hypermarketu Albert. Jelikož se jednalo o osobu,
která nedovršila věk 15 let, nemohla být potrestána dle zákona. Proto jej
strážníci předali rodičům a událost oznámili na orgánu sociálně-právní
ochraně dětí.
Dne 28. 3. přijala hlídka MP oznámení o muži, který leží na trávníku a nejeví známky
života. Poté co přijela hlídka na místo, zjistila, že muž je pouze opilý. Hlídka
tedy muže probudila a doprovodila domů.
Dne 29. 3. strážníci řešili krádež oblečení v prodejně obchodního centra Olympia. Při
řešení přestupku strážníci zjistili, že pachatel již byl v minulosti za stejnou
potrestán, proto s ním nemohli vyřešit přestupek na místě, ale oznámili jej
správnímu orgánu.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník

www.mesto-modrice.cz
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Inzerce

Recyklační centrum firmy MORAVOSTAV Brno, a.s. na ulici
Tyršova v Modřicích nabízí:
- ukládku stavebních a demoličních sutí za cenu od 130,-Kč/tuna
bez DPH
- prodej smrkové mulčovací kůry
- prodej písku
- prodej kameniva různých frakcí
- prodej recyklátů z betonu, cihly, živice, které jsou vhodné jako
levnější náhrada kameniva

Provozní doba střediska:
Zimní období 1. 11. - 31. 3. = pondělí až pátek 6:30 - 16:00
Letní období 1. 4. - 31. 10. = pondělí až pátek 6:30 - 17:00

Kontakty:
Ivana Peterková
Vedoucí střediska
M:+420 725 821 783
E:peterkova@moravostav.cz

Ing. Jan Čejka
Obchodní zástupce
M:+420 602 738 805
E:cejka@moravostav.cz
Milan Bednář
Váha
M:+420 606 745 663

Aktuální ceník a další informace na webu: www.brnorecyklace.cz
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Nádražní 540
Modřice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz









Pokrývačská firma Petr Kalvoda

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057

Elektromontáže, revize, správa budov
Inteligentní rozvody
STA – rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

Koupím byt v Modřicích
(nejlépe 1. patro)
tel: 604 585 504
petrklic4@centrum.cz

MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

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.

izzu

up
i krájeno
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po

út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

18:30

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

kontakt: www.fitmami.cz

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

17:00

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.fitpeople.cz

www.fitpeople.cz
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017
Události
datum

čas

akce

místo konání

30. 4. 2017
4. 5. 2017
5. – 7. 5. 2017
6. 5. 2017
9. 5. 2017
10. 5. 2017
27. 5. 2017
24. 6. 2017

od 16:00
13:00 - 16:30

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŽENÁČSKÉ HODY
POUŤ SV. GOTHARDA
RUN and HELP (běhání, které pomáhá)
KULIČKIÁDA
DEN DĚTÍ
BITVA O MODŘICE

areál Pod Kaštany
budova MŠ, Zahradní 590
Modřice
kostel sv. Gotharda a fara Modřice
ZŠ Benešova
škvárové hřiště (u Fina)
areál Pod Kaštany
areál Pod Kaštany

od 14:00
od 12:00
od 17:00
od 13:00
od 13:00

pá

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

17:00

dětský folklorní 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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.x-trim.cz

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov
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