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Funkce
Jméno

Starosta
Ing. Josef Šiška
Místostarostka uvolněná
Ing. Hana Chybíková
Místostarosta neuvolněný
MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
Asistentka starosty
Lenka Knotková, DiS.
Vedoucí majetkového odboru
Bc. Květoslava Höklová, DiS.
Majetková odbor
Dagmar Hošková, DiS.
Majetkový odbor
Kateřina Habartová
Personalista
Bc. Martina Vojtová, Dis.
Matrika, evidence obyvatel
Danuška Sobotková
Matrika, evidence obyvatel
Bc. Kateřina Brabcová
Vedoucí finančního odboru
Ing. Roman Mulíček
Účetní, pokladní
Jana Vránová
Účetní
Petra Košínová
Pracovník vnějších vztahů
Lenka Ventrubová
Právník
Mgr. Veronika Žaloudková
Vedoucí pracovní čety
Jiří Šula
Elektronická podatelna
Faxové číslo MÚ
Městská policie Modřice
Knihovna
Mgr. Renata Pilátová
Mgr. Eva Strnadová
Muzeum města Modřice
Mgr. Petr Fiala
Vedoucí PBDS
Jitka Kozumplíková
Provozní
Zita Friedlová
Recepce PBDS

Telefonní
číslo

Mobilní číslo

537 001 012

602 559 055

josef.siska@mesto-modrice.cz

537 001 013

724 767 000

hana.chybikova@mesto-modrice.cz

537 001 014

775 777 216

jiri.ventruba@mesto-modrice.cz

537 001 011

725 703 905

lenka.knotkova@mesto-modrice.cz

537 001 016

606 764 544

kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz

537 001 015

602 563 545

dagmar.hoskova@mesto-modrice.cz

537 001 018

725 011 334

katerina.habartova@mesto-modrice.cz

537 001 021

774 002 172

martina.vojtova@mesto-modrice.cz

537 001 024

602 574 466

danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz

537 001 024

602 728 350

katerina.brabcova@mesto-modrice.cz

537 001 022

606 711 065

roman.mulicek@mesto-modrice.cz

537 001 023

721 229 949

jana.vranova@mesto-modrice.cz

774 007 710

lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz

608 363 955

veronika.zaloudkova@mesto-modrice.cz

773 826 705

jiri.sula@mesto-modrice.cz
podatelna@mesto-modrice.cz

537 001 020
156

Email

petra.kosinova@mesto-modrice.cz

537 001 022
537 001 017

602 555 193

mestska.policie@mesto-modrice.cz
mkmodrice@mesto-modrice.cz

537 001 028
547 216 124

732 706 753

petr.fiala@email.cz

538 728 183

731 440 706

jitka.kozumplikova@mesto-modrice.cz

733 183 880

zita.friedlova@mesto-modrice.cz

538 728 182

www.mesto-modrice.cz
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USNESENÍ ZMM č. 16/2018
z 16. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 5. března 2018 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (13
zastupitelů, jmenovitě viz. prezenční listina, řádně omluveni Brabec,
Konvalinková) ř
Usnesení 16Z-Ú1/2018:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 16.
řádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 16.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Erika Mikuše a zast. Jiřího
Ventrubu.
ZMM schvaluje program 16. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 16Z-1.1/2018: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o
činnosti městského úřadu a RMM
za období od 15. řádného zasedání
ZMM do 5. 3. 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 16Z-2.1/2018: ZMM schvaluje předloženou studii řešitelnosti
vícegeneračního hřiště na pozemku
bývalé MŠ na Benešově ulici.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-2.2/2018: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 16Z-3.1/2018: ZMM bere na
vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Modřice za
rok 2017 zpracovanou PČR Krajským ředitelstvím Policie JMK OOP
Rajhrad.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-3.2/2018: ZMM bere na
vědomí Výroční zprávu o činnosti
Městské policie Modřice za rok 2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Zprávy z radnice

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS
Usnesení 16Z-4.1/2018: ZMM bere na
vědomí Zprávu o provozu, hospodaření
a využívání PBDS Modřice v roce 2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2017
Usnesení 16Z-5.1/2018: ZMM bere na vědomí RO č.10/2017 provedené RMM
28.12.2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-5.2/2018: ZMM bere na vědomí Zprávu o procentuálním plnění
rozpočtu města za rok 2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-5.3/2018: ZMM bere na
vědomí Inventarizační zprávu roku
2017 o výsledku inventarizace majetku města Modřice k 31.12.2017 včetně
příloh č. 1 - 6.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 16Z-6.1/2018: ZMM bere na
vědomí Požadavek majitelů přilehlých nemovitostí o navrácení parc. č.
49 a 39/11 a odkládá rozhodnutí do
vydání vyjádření evidence katastru
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nemovitostí Katastrálního úřadu pro
JMK.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-6.2/2018: ZMM schvaluje
firmě AFT service s.r.o. úhradu částky 1.016.500,- Kč za odkup pozemků p.č. 1690/10, 1690/11, 1690/13 a
1690/170 v 5-ti měsíčních poměrných
částkách a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy a splátkového
kalendáře.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Tomandl, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
1 proti (Bernátová)
3 se zdrželi (Procházka, Mikuš, Skalník)

Usnesení 16Z-6.3/2018: ZMM bere na
vědomí bezúplatný převod pozemku
p.č. 1344/4 na JMK a pověřuje Majetkový odbor přípravou podkladů pro
jeho schválení.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-6.4/2018: ZMM zamítá
prodej/směnu pozemku p.č. 2102/2
manželům B.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, Slaný, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Havlátová)

Usnesení 16Z-6.5/2018: ZMM zamítá
prodej pozemku p. č. 2102/2 firmě
EXICOM spol. s r.o.

www.mesto-modrice.cz
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Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu města na
rok 2018
Usnesení 16Z-7.1.1/2018: ZMM schvaluje
zařazení dotace Muzejnímu spolku
Modřice ve výši 10.000,- Kč a Společnosti moravských parkových drah z.s.
ve výši 10.000,- Kč do rozpočtu města
Modřice na rok 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-7.1.2/2018: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 ve výši
příjmů po RO 119.335.200,- Kč a ve
výši výdajů po RO 196.129.600,- Kč
jako schodkový. Schodek rozpočtu
bude dorovnán z rozpočtové rezervy
z let minulých.
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mezi městem Modřice (poskytovatel) a Bc. Lucií Švancarovou
(příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-7.2.3/2018: ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 80.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a YMCA Brno
(příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-7.2.4/2018: ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši
200.000,- Kč mezi městem Modřice
(poskytovatel) a Městským fotbalovým klubem Modřice (příjemce).

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-7.2.1/2018: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2018 ve výši 500.000,- Kč
mezi městem Modřice (poskytovatel)
a Římskokatolickou farností Modřice
(příjemce).

Usnesení 16Z-7.2.5/2018: ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši
525.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Městským
nohejbalovým klubem Modřice
(příjemce).

Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)

Usnesení 16Z-7.2.2/2018: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2018 ve výši 150.000,- Kč

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-7.2.6/2018: ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši
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75.000,- Kč mezi městem Modřice
(poskytovatel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Modřice (příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželojjg

Usnesení 16Z-7.2.7/2018: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2018 ve výši 75.000,Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Junákem – Český skaut,
středisko Řehoře Mendla Brno, z.s.
(příjemce).
Usnesení 16Z-7.2.8/2018: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2018 ve výši 197.000,Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a SH ČMS dobrovolných
hasičů v Modřicích (příjemce).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 8 – Projednání zpráv z činnosti
KV
Usnesení 16Z-8.1/2018: ZMM bere na
vědomí zápis z jednání Kontrolního
výboru ze dne 15. 02. 2018. a schvaluje plán kontrol na rok 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-8.2/2018: ZMM bere na vědomí zprávu z kontroly přidělování
městských bytů ze dne 15. 11. 2017 a
pověřuje KV konkrétním dopracováním kritérií a vah, podle kterých se
bude přidělování bytů posuzovat
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Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

chvíl, Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník)

Bod 9 – Projednání zpráv z činnosti
FV
Usnesení 16Z-9.1/2018: ZMM bere na
vědomí zápisy č. 32 a č. 33 z jednání
FV.

Usnesení 16Z-11.3/2018: ZMM zamítá
návrh na pořízení územního plánu/
změny územního plánu Modřice
podaný Mgr. D. D. na pozemky p.č.
1624/1, 1624/3, 1624/4 a 1624/6.

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-12.3/2018: ZMM bere na
vědomí informace k riziku navýšení
nákladů za odpadové hospodářství
obcí formou skládkování a schvaluje
nepřipojení města Modřice k iniciativě České asociace odpadového
hospodářství.

Bod 10 – Projednání žádostí o změnu
OZV
Usnesení 16Z-10.1/2018: ZMM zamítá
změnu OZV č. 3/2017 o stanovení
míst, kde mohou být provozovány
hazardní hry, na adrese Husova 565,
Modřice.

Bod 12 – Různé, diskuze
Usnesení 16Z-12.1/2018: ZMM bere na
vědomí návrh na směnu pozemku
p.č. 1624/5 v majetku města za pozemky p.č. 1624/25, 2092/1 a 2092/5 v
majetku Mgr. D. za účelem budoucí
výstavby cyklostezky a pověřuje
starostu přípravou a vyjednáváním
směny pozemků.

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 11 – Projednání návrhů na změnu ÚP
Usnesení 16Z-11.1/2018: ZMM zamítá
návrh na pořízení územního plánu/
změny územního plánu podaný
Ing. P. M., PhD na pozemek par. č.
1970/28.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-11.2/2018: ZMM zamítá
návrh na pořízení územního plánu/
změny územního plánu Modřice
podaný společnosti CTP Invest, spol.
s.r.o. na pozemky par. č. 1523/28 a
1523/57.

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 16Z-12.2/2018: ZMM schvaluje
text Plánovací smlouvy mezi městem Modřice a p. P. G. ve variantě
dle města Modřice.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Mikuš, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Krato-

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

Usnesení 16Z-12.4/2018: ZMM ukládá starostovi města Modřice zajistit všemi
dostupnými prostředky ukončení
nepovolených terénních úprav na
pozemcích p.č.1690/186, 1690/182,
1690/192, 1690/193, 1690/194,
1690/195, 1690/196, 1690/197,
1690/198 do termínu 8. 4. 2018. O
výsledcích podat zprávu na zastupitelstvu dne 4. 6. 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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101

Zpravodaj 4/2018

ZÁPIS ZMM č. 16/2018
z 16. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 5. března 2018
v 17 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, řádně omluveni
zast. Brabec, zast. Konvalinková)
řádně omluven zastupitel Brabec,
zastupitel Mikuš a zastupitelka Konvalinková, pozdější příchod
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající 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.
Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Bernátová.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: 		
zast. Erik Mikuš a zast. Jiří Ventruba
Zapisovatelka: Lenka Knotková
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 OOP PČR Rajhrad za rok 2017
3.2 Zpráva MP Modřice za rok 2017
4) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS
5) Projednání hospodaření města v roce
2017
5.1 Rozpočtové opatření č. 10/2017
5.2 Procentuální plnění rozpočtu 2017
5.3 Výsledky inventarizace majetku k
31. 12. 2017
6) Projednání majetkových transakcí
7) Upřesnění rozpočtu města na rok 2018
7.1 Upřesnění rozpočtu RO č. 1/2018
7.2 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč
8) Projednání zpráv z činnosti KV
9) Projednání zpráv z činnosti FV
10) Projednání žádostí o změnu OZV
11) Projednání návrhů na změnu ÚP
12) Různé, diskuze
Závěr
Protinávrhy na program nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu programu:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl schválen.

Předsedající konstatoval, že zápis z 15.
řádného zasedání ZMM byl schválenými ověřovateli ověřen a společně
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s usneseními řádně uloženy u asistentky starosty města k nahlédnutí. K
dnešnímu dni neobdrženy k usnesení
a zápisu ze 15. řádného zasedání žádné
připomínky. Dokumenty z 15. řádného
zasedání ZMM byly schválené.
Návrh na usnesení k bodu úvod (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 16. řádného
veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 16.
řádného veřejného zasedání ZMM zast.
Erika Mikuše a zast. Jiřího Ventrubu.
ZMM schvaluje program 16. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.

Zprávy z radnice
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 16Z-1.1/2018

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi
zprávu o plnění uložených úkolů
na zasedání ZMM starostovi či
RMM včetně příloh k některým
uloženým úkolům.

Text zprávy
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a
po posouzení památkáři objektu
na nám. Svobody 171, ZMM ukláHlasování o návrhu usnesení:
13 pro
dá RMM předložit ZMM návrhy na
0 proti
budoucí využití objektu.
0 se zdrželo
Plnění
úkolu
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 16ZStavebně-historický
průzkum není
Ú1/2018
doposud dokončen. Byla oslovena
Fakulta architektury s nabídkou
Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
na vypracování projektu využiZprávu přednesl starosta. Zpráva je nedíltelnosti jako jedna z nabídek na
nou součástí zápisu.
ročníkovou práci studentů. Škola
i studenti o tento záměr projevili
Diskuse:
zájem a proběhne předběžná
zast. Mikuš
prohlídka objektu. Následně bude
RMM informovat ZMM o dalších
Návrh usnesení (Šiška):
krocích – úkol probíhá.
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o činnosti městského úřadu a RMM
Usnesení 11Z-3.3/2016
za období od 15. řádného zasedání
ZMM bere na vědomí nabídku převoZMM do 5. 3. 2018.
du vodovodu, kanalizace a ČOV
v majetku společnosti Bobrava,
Protinávrhy na usnesení nebyly předložespol. s r. o. na město Modřice a
ny.
Hlasování o návrhu na usnesení:
pověřuje RMM a MO přípravou
13 pro
podkladů ke schválení převodu
0 proti
vodovodu, kanalizace a ČOV.
0 se zdrželo
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Plnění úkolů
Doposud pravděpodobně neproběhla intenzifikace ČOV, kterou má
provádět majitel a provozovatel ČOV
společnost Bobrava, spol. s r.o. Neproběhlo žádné další jednání v této
věci – 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
potřebách.
Plnění úkolu
Projektová dokumentace Studie řešitelnosti PPO Modřice byla předána
na město dne 22. 12. 2017. Následně
byla na Stavební úřad Šlapanice
podána žádost o stanovisko, že navržené PPO Modřice jsou v souladu
s ÚP Modřice. Ze Stavebního úřadu
doposud vyjádření nepřišlo. V současné době se pokračuje na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a po získání vyjádření
Stavebního úřadu bude žádáno o
dotaci – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM 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 ZMM podat zprávu.
Plnění úkolu
Ustanovená pracovní skupina pracuje
ve spolupráci s odbornou firmou na
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konečném návrhu řešení využitelnosti pozemku. Je zpracovaná studie
řešitelnosti. Konečné řešení bude
předloženo ZMM k odsouhlasení –
úkol probíhá.
Plnění úkolu – Chybíková
Provedla prezentaci vypracované studie
řešitelnosti.
Návrh usnesení (Chybíková):
ZMM schvaluje předloženou studii
řešitelnosti vícegeneračního hřiště
na pozemku bývalé MŠ na Benešově
ulici.
V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Chybíková
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-2.1/2018

Úkoly uložené bez usnesení:
Občanka Staňková
Prověřit možnost zřízení a instalace
chytrého semaforu k zajištění dodržování rychlosti na ulici Masarykova, zejména na rozhraní obcí
Přízřenice a Modřice.
Plnění úkolu
Vznesen požadavek o vyjádření na
PČR, Krajské ředitelství JMK, které
svým vyjádřením ze dne 24. 1. 2018
konstatuje, že osazení semaforu není
možné – úkol splněn
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Informace ZMM:
Víceúčelová sportovní hala
Probíhá 2. kolo výběrového řízení na
generálního dodavatele díla, které
bude ukončeno otevíráním obálek
12. 3. 2018. Jelikož je vznášeno poměrně velké množství technických
dotazů k dokumentaci a položkovému rozpočtu, je možné, že tento
termín bude upraven. Po otevření
obálek a vyhodnocení nabídek bude
pro schválení smlouvy s vybraným
dodavatelem svoláno po uplynutí
lhůty pro odvolání mimořádné Zastupitelstvo. Termínově se předpokládá začátek dubna.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-2.2/2018

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
3.1 Zpráva OOP PČR Rajhrad za rok
2017.
V podkladech zastupitelé obdrželi
Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Modřice
za rok 2017 vypracovanou PČR
OOP Rajhrad inspektorem prap.
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Vojtěchem Šlapanským, který byl
na zasedání přítomen.
Doplňující komentář občanům přednesl starosta města.
V diskusi vystoupili:
zast. Tomandl, Bernátová – dotazy
na přítomného policistu
prap. Šlapanský – odpovídal na dotazy zastupitelů
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o
operativně bezpečnostní situaci
v okrsku Modřice za rok 2017
zpracovanou PČR Krajským ředitelstvím Policie JMK OOP Rajhrad.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.1/2018

3.2 Zpráva MP Modřice za rok 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi
Výroční zprávu o činnosti Městské
policie za rok 2017 včetně tabulek
se statistickými údaji za rok 2017 a
porovnáním s rokem 2016 vypracovanou určeným strážníkem Lukášem
Krakowczykem, který byl na zasedání přítomen.
V diskusi vystoupili:
zast. Tomandl, Šiška, Skalník – dotazy
na přítomného určeného strážníka
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Bernátová – kriticky se vyjádřila ke
skutečnosti, že se strážníci MP málo pohybují po Modřicích pěšky a poukázala
na vandaly zničený nábytek v altánu za
ZŠ Benešova, což se zřejmě odehrálo na
Silvestra. V této souvislosti upozornila
na problém nadměrného používání různé pyrotechniky v tento den resp. noc,
které způsobilo nejen nadměrný hluk
a nepořádek, ale ohrožovalo majetek a
bezpečnost občanů. Proto požádala pro
příští období MP o zvýšenou kontrolu
v tento den a městu dala na zváženou,
zda by nebylo vhodné např. vyhláškou
regulovat provádění ohňostrojů jak na
Silvestra, tak i během roku.
Krakowczyk – odpověděl, že je to
neřešitelná situace, zvláště o Silvestru a
jediné východisko vidí v tom – neprodávat pyrotechniku.
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V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice v roce 2017,
kterou vypracovala vedoucí PBDS
pí Kozumplíková. Finanční částky
do zprávy zapracoval vedoucí FO
Mulíček.
V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová, Mikuš, Šiška
zam. Mulíček – odpovídal na dotazy
zastupitelů
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o provozu, hospodaření a využívání PBDS
Modřice v roce 2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Výroční zprávu o
činnosti Městské policie Modřice za rok
2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-4.1/2018

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2017

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.2/2018

5.1 Rozpočtové opatření č. 10/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi na
vědomí provedené poslední Rozpočtové opatření č.10/2017 včetně
komentářů, které provedla RMM na
konci roku 2017 pro dodržení rozpočtové kázně města. RO č.10/2017 je
zejména o úpravě příjmové strany
rozpočtu, kdy městu byly zaslány finanční prostředky z dotačního titulu

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS
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na Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice v celkové výši 76.000,- Kč
a poskytnut investiční příspěvek na
infrastrukturu ve výši 100.000,- Kč.
Poslední částkou příjmů je 1.500,- Kč
uhrazených coby pokuta za nezajištění dopravního spoje Modřice Bobrava dle uzavřené smlouvy.
Strana příjmů se tak upravila na
		
118.413.600,- Kč
Na straně výdajů se jednalo o částku
5.100,- Kč, kterou bylo nutné přidat
do odd. par. 2292 Dopravní obslužnost na úhradu dopravy na line
Modřice – Bobrava. V průběhu roku
došlo ke zvýšení odměn řidičům z
nařízení vlády.
Strana výdajů se tak upravila na
		
95.996.400,- Kč
Rozpočet je přebytkový s přebytkem
		
22.417.200,- Kč.
Na rozpočtové rezervě města je k
31.12.2017
89.016.754,- Kč
Rezerva bude ještě navýšena po provedení účetní závěrky města, neboť
všechny položky rozpočtu nejsou na
konci roku vynulovány.
V diskusi vystoupili:
zast. Tomandl – dotazy na vedoucího
finančního odboru
zam. Mulíček – odpovídal na vznesené
dotazy
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č.10/2017 pro-
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vedené RMM 28.12.2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-5.1/2018

5.2 Procentuální plnění rozpočtu 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku procentuálního
plnění směrných ukazatelů rozpočtu
města v roce 2017 oddělení paragrafů ve vztahu schválený rozpočet
– upravený rozpočet – skutečné
čerpání rozpočtu včetně komentářů
k jednotlivým paragrafům s procentuálním rozdílem větším jak 25% od
100 procentního plnění. Tento přehled ukazuje na plnění či neplnění
jednotlivých odd. par. a současně
i to, že je nastavení rozpočtu na
počátku roku děláno zodpovědně
a obezřetně ve vztahu k potřebám
města a bez větších výkyvů s ohledem na plánované příjmy a výdaje.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – dotázala se na § 2212
Silnice, kde je uvedeno procentuální čerpání rozpočtované částky
na opravy pouze na 69,83 %. Na
prosincovém ZMM, kdy se ptala
starosty, proč se neopravila část
vozovky na Havlíčkově ul., která
navazuje na tu již opravenou, tak
odpověděl, že to není v plánu a že
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město nemá v rozpočtu peníze. Jak
to tedy koresponduje s tím, že částka
není dočerpaná?
Chybíková – odpověděla, že je zde sice
uvedeno opravy, ale byl to přesun
investic, které šly na přechod Chrlická a nebyly vyčerpány. Jednalo se
asi o 800 tis. Kč. To, co bylo nerozpočtováno na opravy, tak tam se
ještě přidávalo v některém rozpočtovém opatření.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o procentuálním plnění rozpočtu města za
rok 2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-5.2/2018

5.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.
12. 2017
Vzhledem k nastavenému časovému
sledu práce inventarizačních komisí
dílčích a následně HIK, která zasedala až 28. 2. 2018, obdrželi zastupitelé
Inventarizační zprávu majetku města
k 31. 12. 2017 elektronicky 2. 3. 2018 a
v den zasedání ZMM na stůl.
Krátký komentář přednesla vedoucí
HIK zast. Šulová.
V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Chybíková, Šiška, Bernátová
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zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Inventarizační
zprávu roku 2017 o výsledku inventarizace majetku města Modřice k
31.12.2017 včetně příloh č. 1 - 6.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-5.3/2018

Bod 6 – Projednání majetkových
transakcí
6.1 Převod části pozemku 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi
Informace k převodu části pozemku
p.č. 49 a 39/11 včetně požadavku
majitelů přilehlých nemovitostí o
navrácení pozemků, kopii občanské
dohody o užívání společného majetku a korespondenci města Modřice
ze dne 26.11.2013 k pozemku 39/11.
Žádosti o navrácení pozemků žadatelům nelze rozhodnout do vypořádání řízení na Katastrálním úřadě
Brno-venkov. Pokud ten potvrdí,
že je město oprávněným majitelem, mohou si žadatelé požádat o
odkoupení patřičných částí, ale ne
o navrácení. K navrácení by nebyl
žádný oprávněný nabývací titul.
Další doplňující komentář přednesla
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vedoucí Majetkového odboru (dále
jen MO) Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Požadavek
majitelů přilehlých nemovitostí o
navrácení parc. č. 49 a 39/11 a odkládá rozhodnutí do vydání vyjádření
evidence katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro JMK..
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.1/2018

6.2 Úhrada kupní ceny pozemků firmou
AFT Service s.r.o. ve splátkách
V podkladech zastupitelé obdrželi
Žádost o úhradu kupní ceny ve
splátkách podanou společností
AFT Service s.r.o., U Vlečky 1046,
Modřice , která dle kupní smlouvy od města kupuje pozemky p.č.
1690/10, 1690/11, 1690/13 a 1690/170,
které jsou v areálu žadatele. Žadatel
s městem definitivně uzavřel otázku
neoprávněného užívání těchto
pozemků tím, že podepsal Dohodu
o narovnání a uhradil na účet města
dlužnou částku 117.425,- Kč. Úhradu
částky za kupované pozemky ve
výši 1.016.500,- Kč požaduje rozložit do 10-ti poměrných měsíčních
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splátek. Předsedající navrhl žádosti
vyhovět.
Další doplňující komentář přednesla
vedoucí MO Höklová.
Pro občany situaci vysvětlila zast. Bernátová.
V diskusi vystoupili:
zast. Procházka
Bernátová - Firma AFT Service s. r. o.
v bývalém areálu Agro Modřice
nejdříve žádala město o odpuštění
částky za neoprávněné užívání
našich pozemků, což nebylo schváleno a nyní žádá o rozložení kupní
ceny na koupi pozemků města do 10
poměrných splátek a uvádí důvod:“
naše společnost investovala a nadále
bude investovat nemalé finanční
prostředky do celkového vzhledu
a modernizace areálu v lokalitě U
Vlečky v Modřicích.“
Firma si zvelebuje a zhodnocuje hlavně
svůj majetek, a pokud ho bude
prodávat, dostane samozřejmě více
peněz. Navíc, jak bylo uvedeno,
firma městu dlužila poměrně dlouho
peníze, které odmítala zaplatit a nyní
žádá o splátkový kalendář. Proto
sdělila, že bude hlasovat proti takovému prodeji. A pokud se žádost
AFT Service s. r. o. schválí, tak podle
jejího názoru vznikne významný
precedens. Ona sama všem dalším
případným zájemcům o koupi městských pozemků navrhne, ať žádají o
splátkový kalendář.
zast. Tomandl - navrhl změnu délky
splátek na 5 měsíců
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Občan H. st. - se zeptal, pokud bude
částka rozložena na poměrné splátky,
tak s jakým úrokem?
Šiška - o tom jsme se nebavili
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje firmě AFT service s.r.o.
úhradu částky 1.016.500,- Kč za odkup pozemků p.č. 1690/10, 1690/11,
1690/13 a 1690/170 v 10-ti měsíčních
poměrných částkách a pověřuje
RMM uzavřením kupní smlouvy a
splátkového kalendáře.
1. protinávrh usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje firmě AFT service s.r.o.
úhradu částky 1.016,500,- Kč za odkup pozemků p.č. 1690/10, 1690/11,
1690/13 a 1690/170 v 5-ti měsíčních
poměrných částkách a pověřuje
RMM uzavřením kupní smlouvy a
splátkového kalendáře.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Tomandl, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
1 proti (Bernátová)
3 se zdrželi (Procházka, Mikuš, Skalník)
Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 16Z-6.2/2018

6.3 Bezúplatný převod pozemku p.č.
1344/4
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a žádost Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, majetkového
odboru, Žerotínovo nám. 3, Brno
o bezúplatný převod pozemku
p.č. 1344/4. Pozemek se nachází v
prostoru mostu na silnici II/152 přes
D/52 směrem na Želešice a jeho
výměra je 13m².
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Další doplňující komentář přednesla
vedoucí MO Höklová
V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová, Šiška – vzneseny dotazy k otázkám převodu
zam. Höklová – odpovídala na vznesené
dotazy
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí bezúplatný
převod pozemku p.č. 1344/4 na JMK
a pověřuje Majetkový odbor přípravou podkladů pro jeho schválení.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.3/2017

6.4 Prodej/směna pozemku p.č. 2102/2
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a žádost manželů B., Chrlická
55, Modřice o odkup pozemku p.č.
2102/2 k zahrádkářským účelům,
následně doplněnou o nabídku na
směnu tohoto pozemku za pozemek
p.č. 1746/1 v majetku žadatelů. Pozemku p.č. 2102/2 se dotýká Cyklotrasa Bobrava.
Další doplňující komentář přednesla
vedoucí MO Höklová
.
V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Kratochvíl, Tomandl
zam. Höklová
občan B., občan J.
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Bernátová – navrhla projednávat body
6.4 a 6.5 společně, protože se týkají
stejného pozemku.
Chybíková – vzhledem k tomu, že se
v tomto případě jedná o občansko-právní spor, bude město muset
počkat na rozhodnutí SÚ Šlapanice,
popř. právníků.
Šiška – město prozatím nemá žádné indicie o tom, že by se majitelé jednotlivých pozemků mezi sebou dohodli,
podporuje proto návrh majetkového
odboru, aby se pro dnešní den
obě žádosti o prodej, příp. směnu
pozemků zamítly.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej/směnu pozemku
p.č. 2102/2 manželům B.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Havlátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.4/2018

6.5 Prodej pozemku p.č. 2102/2
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a žádost společnosti EXICOM
spol. s r.o., Masarykova 118, Modřice
o odkup pozemku p.č. 2102/2 za
účelem vjezdu na pozemek p.č. 1741
v majetku žadatele. Pozemku p.č.
2102/2 se dotýká Cyklotrasa Bobrava.
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Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej pozemku p. č.
2102/2 firmě EXICOM spol. s r.o.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.5/2018

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu města na
rok 2018
7.1 Upřesnění rozpočtu RO č. 1/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi rozpočtové opatření č. 1/2018 v odvětvovém i druhovém členění, soupis
investičních akcí, soupis RO dotací
včetně 2 dodatečně předložených
žádostí a komentář k tomuto RO.
Na straně příjmů se částka navyšuje o
52.500,- Kč, což jsou finance od státu
na prezidentské volby.
Strana příjmů se upravuje na
119.335.200,- Kč
Na straně výdajů je pak celkové navýšení o 309.700,- Kč, kde jsou zahrnuty
2 žádosti o dotace ve výši 10.000,- Kč
každá, 52.500,- Kč úhrada prezidentských voleb, 87.200,- Kč studie
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odvedení splaškových vod Stará
cihelna, 100.000,- Kč oprava kapličky
ul. Prusinovského/Krakovská –
podmíněna získáním dotace z JMK
a 50.000,- Kč zaměření komunikací
lokality Bobrava.
Strana výdajů se upravuje na
196.129.600,- Kč
Rozpočet je schodkový se schodkem
-76.794.400,- Kč
Financování (splátka úvěru)
2.770.000,- Kč
Plánovaná rozpočtová rezerva k
31.12.2018
21.420.606,- Kč
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ní č. 1/2018 ve výši příjmů po RO
119.335.200,- Kč a ve výši výdajů po
RO 196.129.600,- Kč jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude dorovnán z
rozpočtové rezervy z let minulých.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
16Z-7.1.2/2018

7.2 Schválení smluv o poskytnutí dotace
nad 50.000,- Kč
V
podkladech
zastupitelé obdrželi návrhy
V diskusi vystoupili:
veřejnoprávních
smluv o poskytnutí
zast. Kratochvíl, Bernátová, Tomandl
dotace
z
rozpočtu
města v roce 2018,
– vzneseny dotazy k jednotlivým
které
jsou
vyšší
než
50.000,- Kč. Tyto
položkám rozpočtu
smlouvy
dle
§85
písm.
c) a j) zákona
zam. Mulíček – odpovídal na vznesené
č.
128/2000
Sb.
o
obcích,
ve znění
dotazy
pozdějších předpisů schvaluje ZMM.
Jednalo se celkem o 8 smluv, které
Návrh usnesení (Šiška):
byly projednány jednotlivě tak, aby
ZMM schvaluje zařazení dotace Muzejmohly být do textu případně zapraconímu spolku Modřice ve výši 10.000,vány požadované změny.
Kč a Společnosti moravských parkových drah z.s. ve výši 10.000,- Kč do
rozpočtu města Modřice na rok 2018. 7.2.1 Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Modřice,
Protinávrhy k usnesení nebyly předloMasarykova
147, Modřice, IČ 65265891,
ženy.
výše dotace 500.000,- Kč na opravu
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
věže, schodiště, vnitřního soklu.
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.1.1/2018

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatře-

V diskusi vystoupili:
zast. Mikuš – navrhl umístění informace o
poskytnuté dotaci od města na viditelném místě u kostela.
Návrh usnesení (Šiška):
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ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 500.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou farností Modřice (příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.1/2018

7.2.2 Veřejnoprávní smlouva s Bc. Lucií
Švancarovou,
Spodní 670, Brno, IČ 01286994, výše
dotace 150.000,- Kč na kostýmy,
dopravu, trenéry, licence a dopravu
na mezinárodní soutěž pro taneční
skupinu Xtrim.
V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Šiška, Tomandl, Šulová,
Mikuš
zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018
ve výši 150.000,- Kč mezi městem
Modřice (poskytovatel) a Bc. Lucií
Švancarovou (příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.2/2018

7.2.3 Veřejnoprávní smlouva YMCA
Brno,
Kounicova 3, Brno, IČ 26529319, dotace
ve výši 80.000,- Kč na uspořádání
projektu Království řemesel – šermířský den.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 80.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a YMCA Brno
(příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.3/2018

7.2.4 Veřejnoprávní smlouva s Městským fotbalovým klubem Modřice,
z.s.,
Sadova 572, Modřice, IČ 22869123, výše
dotace 200.000,- Kč na provozní
výdaje.
V diskusi vystoupili:
zast. Tomandl
zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlou-
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vu o poskytnutí dotace na rok 2018
ve výši 200.000,- Kč mezi městem
Modřice (poskytovatel) a Městským
fotbalovým klubem Modřice (příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.4/2018

7.2.5 Veřejnoprávní smlouva s Městským nohejbalovým klubem Modřice, z.s., nám. Svobody 93, Modřice,
IČ 04253906, výše dotace 525.000,- Kč
na zajištění sportovní činnosti a
materiálového vybavení.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018
ve výši 525.000,- Kč mezi městem
Modřice (poskytovatel) a Městským
nohejbalovým klubem Modřice
(příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.5/2018

7.2.6 Veřejnoprávní smlouva s tělocvič-

221

Zpravodaj 4/2018

nou jednotou Sokol Modřice,
Benešova 274, Modřice, IČ 48480614,
výše dotace 75.000,- Kč na pravidelnou činnost oddílu a materiální
vybavení.
V diskusi vystoupili: zast. Tomandl,
Slaný
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 75.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Tělocvičnou
jednotou Sokol Modřice (příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.6/2018

7.2.7 Veřejnoprávní smlouva s Junákem - Český skaut, středisko Řehoře
Mendla Brno, z.s., Kampelíkova 124,
Brno, IČ 62157400, dotace ve výši
75.000,- Kč na celoroční činnost 95.
oddílu Quercus Modřice.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 75.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Junákem – Český
skaut, středisko Řehoře Mendla
Brno, z.s. (příjemce).
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.7/2018

7.2.8 Veřejnoprávní smlouva s SH ČMS
sbor dobrovolných hasičů Modřice, nám. Svobody 93, Modřice, IČ
70049316, výše dotace 197.000,- Kč na
činnost sdružení, technické vybavení, vybavení mládeže a soutěžní
činnost v požárním sportu.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018
ve výši 197.000,- Kč mezi městem
Modřice (poskytovatel) a SH ČMS
dobrovolných hasičů v Modřicích
(příjemce).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.2.8/2018

Bod 8 – Projednání zpráv z činnosti
KV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis
z jednání KV dne 15. 02. 2018 a zápis
z kontroly přidělování městských
bytů, jejich financování a hospodaře-
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ní s nimi. Krátký komentář přednesl
zast. Tomandl.
V diskusi vystoupili:
zast.Tomandl
- okomentoval zasedání KV, kde
byly mimo jiné vytýčeny úkoly na
další období, se kterými seznámil
ZMM a pozastavil se nad neproběhlou kontrolou u Městské policie
Modřice z důvodu jejího pozdního
ohlášení přímo v den kontroly.
Bernátová
- uvedla, že vzhledem k tomu, že
není pořád jasné, jaká pravidla platí
pro ohlašování kontrol a zákon o
obcích toto neřeší, požádala právní
poradnu Svazu měst a obcí o informace.
Mimo jiné bylo sděleno, že zákon o
obcích minimální dobu mezi oznámením a skutečným provedením
kontroly neobsahuje a rovněž nehovoří o povinné přítomnosti zaměstnance, tedy i určeného strážníka při
kontrole. Dovoluje však zastupitelstvu obce stanovit bližší podmínky
pro výkon kontrolní činnosti v rámci
kontrolního řádu, který je možné
přijmout formou usnesení.
Tomandl
- uvedl, že z toho vyplývá, že
obě formy kontrol jsou možné i s
ohlášením v dostatečném časovém
předstihu i s ohlášením např. těsně
před kontrolou.
Šiška
- nesouhlasil a požadoval po KV
napsat, jak bude podle vyjádření
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právní poradny provádět kontroly
Bernátová
- sdělila, že tato diskuse neznamená,
že KV nebude kontroly ohlašovat.
Vždy je lepší kontrolu zavčas ohlásit
už jenom proto, aby kontrolovaný
subjekt byl přítomen. Ale zároveň si
myslí, že starosta neměl důvod kontrolu MP kritizovat a zpochybňovat,
protože i takto lze kontrolu provést.
V této souvislosti navrhla zpracovat
jednací řád KV.
Kratochvíl
- myslí si, že to není potřeba, od toho
je zákon
Návrh usnesení (Tomandl):
ZMM bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru ze dne 15. 02.
2018. a schvaluje plán kontrol na rok
2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-8.1/2018

Podrobnou zprávu o kontrole přidělování městských bytů ze dne 15. 11.
2017, provedené Ing. Mikušem a Ing.
Procházkou, přednesl Ing. Procházka.
V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová – podpořila návrh KV
na rozšíření kritérií při přidělování
obecních bytů.
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Návrh usnesení (Tomandl):
ZMM bere na vědomí zprávu z kontroly
přidělování městských bytů ze dne
15. 11. 2017 a pověřuje KV konkrétním dopracováním kritérií a vah,
podle kterých se bude přidělování
bytů posuzovat
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-8.2/2018

Bod 9 – Projednání zpráv z činnosti
FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis
č. 32 ze zasedání Finančního výboru
a na zasedání ZMM jim byl předložen zápis č. 33 ze dne 21. 02. 2018 ze
zasedání FV.
Komentář přednesla předsedkyně FV
zast. Šulová.
V diskusi vystoupili:
zast. Mikuš
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Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-9.1/2018

Bod 10 – Projednání žádostí o změnu
OZV
V podkladech zastupitelé obdrželi žádost o změnu podmínek k
provozování podniku dle zákona
č. 183/2017 Sb., podanou firmou
Nothing is Impossible, s.r.o., provozovna Husova 565, Modřice, IČO:
29136393, Protokol č. P906-71300/18
státní zemědělské a potravinářské
inspekce a závazné stanovisko HZS
JMK včetně komentáře k žádosti a
textu Koncepce regulace hazardu v
Modřicích. Žadatelé žádají o zařazení adresy Husova 565, Modřice do
adres provozoven dle OZV č. 3/2017
o stanovení míst, kde mohou být
provozovány hazardní hry účinné
od 1. 1. 2018.
Doplňující komentář přednesla zast.
Chybíková a vedoucí Odboru vnitřních věcí Žaloudková.
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Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-10.1/2017

Bod 11 – Projednání návrhů na změnu ÚP
11.1 Žádost o odstranění územní rezervy RA12
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost Ing. P. M., PhD, Zámecká
105/22, Brno o odstranění územní
rezervy RA12 na pr. Č. 1970/28 a o
změnu funkčního využití z rezervy
pro občanské vybavení na plochy
občanského vybavení komerční a
komentář vypracovaný MO. Žadatelé v případě schválení změny
ÚP zrealizují chodník od světelné
křižovatky u OC Olympie po hranici
k. ú. Modřice směrem k Chrlicím
a přispějí městu částkou 1 milión
korun na revitalizaci zeleně. Současně prohlašují, že náklady spojené se
změnou ÚP kompletně uhradí.
Další doplňující komentář přednesla
vedoucí MO Höklová.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šulová):
ZMM bere na vědomí zápisy č. 32 a č.
33 z jednání FV.

Návrh usnesení (Chybíková):
ZMM zamítá změnu OZV č. 3/2017 o
stanovení míst, kde mohou být provozovány hazardní hry, na adrese
Husova 565, Modřice.

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo

V diskusi vystoupili:
zast. Chybíková, Tomandl, Bernátová
zam. Höklová,
občan M.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
podaný Ing. P.M., PhD na pozemek
par. č. 1970/28.
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-11.1 /2018

11.2 CTP – změna ÚP Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost firmy CTP Invest, spol. s.r.o.,
Central trade park D1, Humpolec,
IČO 26166453 o změnu územního
plánu Modřice na pozemcích par.
Č. 1523/28 a 1523/57 ze současného
využití plochy orné půdy na plochy
pro průmyslovou výrobu a sklady.
Žadatelé v případě schválení změny
ÚP zrealizují chodníkové propojení z
ul. Brněnská do průmyslové zóny ul.
Evropská pro pěší, přispějí částkou
1 milión korun na revitalizaci zeleně
v bytové zástavbě a opraví chodník
od křižovatky ul. Benešova-Brněnská po silnici II/152 směr Želešice.
Současně uhradí veškeré náklady
spojené s vypracováním a projednáním změny ÚP.
Další doplňující komentář přednesla
vedoucí MO Höklová.
V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová
zam. Höklová
zástupce CTP pí B.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
Modřice podaný společnosti CTP
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Invest, spol. s.r.o. na pozemky par. č.
1523/28 a 1523/57.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-11.2/2018
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-11.3/2018

Bod 12 – Různé, diskuze
11.3 Změna ÚP - Mgr. D.
V podkladech zastupitelé obdrželi
od Mgr. D. D., Nerudova 294/14,
Brno návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
na pozemcích p.č. 1624/1, 1624/3,
1624/4 a 1624/6 z ploch orné půdy
na plochy pro průmyslovou výrobu
a skladování. Žadatelka v případě
schválení změny ÚP poskytne městu
příspěvek na rekonstrukci chodníků
ve výši 3 miliony Kč, 500.000,-Kč
na revitalizaci zeleně a příspěvek 300.000,- Kč na dětské hřiště.
Současně poskytne DSO Šlapanicko
součinnost při budování cyklostezky
a uhradí náklady spojené se zpracováním změny ÚP.
Další doplňující komentář přednesla
vedoucí MO Höklová

12.1 ZÚR JMK
V podkladech zastupitelé obdrželi
Komentář k zamítnutí žaloby proti
ZÚR JMK, návrh na podání kasační
stížnosti a vyjádření města k prezentaci analytické části územní studie
ZÚR JMK. Naše žaloba ve spolupráci
s okolními obcemi byla zamítnuta.
Město již obdrželo rozsudek. Může
ještě podat tzv. kasační stížnost,
ale tu až po obdržení odůvodnění rozsudku a to do 14 dní. Proto
byly navrženy 2 varianty usnesení.
Většina obcí chce kasační stížnost
podat. Dle názoru předsedajícího, by
se mělo město zaměřit na zpracovávanou studii a řešení komunikací
nadmístního významu zpracovávané
na podnět schválených ZÚR na k.ú.
Modřice.

Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
Modřice podaný Mgr. D.D. na pozemky p.č. 1624/1, 1624/3, 1624/4 a
1624/6.

V diskusi vystoupili:
zast. Procházka, Šiška
Návrh usnesení (z komentáře):
ZMM schvaluje podání Kasační stížnosti
na zamítnutou žalobu „Návrh na zru-
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šení opatření obecné povahy – ZÚR
JMK“ a pověřuje starostu – zastupitele k podání stížnosti po obdržení
odůvodnění rozsudku.
1.protinávrh usnesení (z komentáře):
ZMM schvaluje svolání mimořádného
zasedání ZMM do 7 dnů od obdržení
odůvodnění rozsudku k zamítnuté
žalobě „Návrh na zrušení opatření
obecné povahy – ZÚR JMK“ pro rozhodnutí o podání kasační stížnosti
na zamítnutou žalobu.
2.protinávrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá podání kasační stížnosti
na zamítnutou žalobu „Návrh na
zrušení opatření obecné povahy –
ZÚR JMK“.
Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
7 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Slaný,
Ventruba, Slaný)
4 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš)
2 se zdrželi (Skalník, Kratochvíl)
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o 1.protinávrhu na usnesení:
0 pro
0 proti
13 se zdrželo
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu na usnesení:
4 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš)
4 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba)
5 se zdrželo (Skalník, Kratochvíl, Doleček, Šulová,
Slaný)
Návrh nebyl přijat.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.
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12.2 Směna pozemků pro cyklostezku
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k přípravě výstavby cyklostezky v rámci DSO Šlapanicko a
e-mailovou korespondenci s přílohami k vypořádání pozemků pod
možnou trasou cyklostezky. Veškeré
kroky v přípravě činí DSO Šlapanicko. ZMM by mělo schválit možnou
směnu pozemků a pověřit starostu,
jako zástupce města v DSO Šlapanicko jednáním o případné směně
pozemků.
Předsedající informace doplnil, vedoucí
MO Höklová podala další doplňující
komentář.

12.3 Plánovací smlouva
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a návrh textu Plánovací
smlouvy mezi městem Modřice a
panem P. G., Bohuslava Martinů 11,
Brno na úpravu využití pozemků
p. G. na úpravu místní komunikace
a na úpravu podmínek výstavby
skladového areálu na pozemku p.
G. při ulici Tyršova. V textu návrhu
Plánovací smlouvy jsou barevně
označeny varianty města a varianty
p. G. Je na ZMM, ke kterým zněním
se přikloní.
Text smlouvy podrobně vysvětlila vedoucí MO Höklová .

12.4 Česká asociace odpadového hospodářství
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a informace k riziku
navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí formou skládkování
poslané Českou asociací odpadového hospodářství, Spolkem veřejně
prospěšných služeb a Sdružením
komunálních služeb. Agendu likvidace odpadů má ve své dikci zast.
Chybíková, která přednesla krátký
komentář.

zast. Chybíková odešla 20:09, přišla
20:12

zast. Tomandl odešel 20:17, přišel 20:18
zast. Kratochvíl odešel 20:18, přišel 20:19

V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová, Šiška, Tomandl, Skalník

V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová, Skalník, Šiška
zam. Höklová

Návrh usnesení (Chybíková):
ZMM bere na vědomí informace k riziku
navýšení nákladů za odpadové
hospodářství obcí formou skládkování a schvaluje nepřipojení města
Modřice k iniciativě České asociace
odpadového hospodářství.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí návrh na směnu
pozemků p.č. 1624/5 v majetku města za pozemky p.č. 1624/25, 2092/1 a
2092/5 v majetku Mgr. D. za účelem
budoucí výstavby cyklostezky a
pověřuje starostu přípravou a vyjednáváním směny pozemků.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-12.1/2018

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje text Plánovací smlouvy
mezi městem Modřice a p. P. G. ve
variantě dle města Modřice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Mikuš, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-12.2/2018

V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová, Chybíková, Ventruba

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Mikuš, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Skalník)
0 proti
2 se zdrželo (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-12.3/2018

V diskusi pro různé vystoupili:
Bernátová
- Informovala, že se stále zaváží
pozemky v lokalitě Primál a to nejen
soukromé pozemky, ale i pozemek
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města, kde byly terénní úpravy dokončeny 31.3.2016. Dle jejích zjištění
bylo jediné platné stavební povolení
vydáno 20.10.2010 s termínem dokončení terénních úprav 31.12.2011.
Takže téměř 8 let firma GAS - Transport zaváží pozemky bez povolení.
A zaváží i pozemek p. č. 1690/195,
který byl od počátku ze závozu
vyňat, protože soukromí majitelé k
tomu jako jediní nedali souhlas.
Ti teď podali žalobu k soudu a oznámení na odbor životního prostředí
a odbor výstavby MěÚ Šlapanice.
Téměř každé ZMM se o tom mluví
a pan starosta uvádí, že se našeho
města tato akce netýká, že pozemky,
které jsou zaváženy, jsou soukromé.
Myslí si, že pokud tyto pozemky
jsou na katastru Modřic, musí to
vedení města zajímat. Nehledě k
tomu, že nyní je opět zavážen i náš
pozemek, kde byly terénní úpravy
dávno dokončeny.
Zeptala se starosty, co zjistila Městská policie při šetření na místě?
Šiška
- MP při šetření na místě nezjistila,
že by byl v tom okamžiku zavážen
pozemek města. On sám byl dnes na
místním šetření s panem H. (zástupcem firmy GAS - Transport s. r. o.) a
zjistili, že na některá místa pozemku města se naváží ornice, aby se
dorovnala místa, která po předchozí
zavážce klesla. Uvedl, že celou lokalitu si prošel a zjistil, že jsou zaváženy pozemky v úžině mezi bývalým
ACHP a Primálem, na které nenalezl
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stavební povolení. Byl informován,
že ornice je navážena z Černovických teras, ze stavby, takže může obsahovat nějaké úlomky zdiva. Dále
Zastupitelstvo informoval, že obdržel
email od pana M., který požaduje po
městu Modřice ukončení zavážení
pozemků v lokalitě Primál. Uvedl, že
město neprovádí žádný závoz, město
dalo pouze souhlas s navážením na
pozemek města, který byl dokončen.
Jelikož ale na pozemku probíhá stále
nějaký pohyb, byl podán podnět
na Stavební úřad Šlapanice a na
Odbor životního prostředí Šlapanice
k prošetření. SÚ již odpověděl, že o
problému vědí a provedou šetření. O
věci je informována i Policie ČR, na
kterou se obrátil pan M.
Bernátová
- Opět se zeptala, jak může město
ignorovat zavážení pozemku města, i když terénní úpravy byly již
dokončeny a Zastupitelstvo schválilo
předávací protokol? Na další zavážení by tedy mělo být další stavební
povolení.
Šiška
- Proto byl na Stavební úřad podán
podnět k prošetření.
Bernátová
- Reagovala, že sdělení starosty, že je
pozemek města pouze vyrovnáván.
Šiška
- Ano, bylo mi to takto sděleno.
Uvedl, že když byl na místě, přijelo
nákladní auto a vysypalo ornici na
pozemek města.
Bernátová
- Vzhledem k tomu, že tato kauza
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je nejdelší v porevoluční historii
Modřic a pořád není nebo nechce
být vyřešena a ZMM se jí zabývá již
9 let, podala návrh na usnesení.
Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM ukládá starostovi města Modřice
zajistit všemi dostupnými prostředky ukončení nepovolených terénních úprav na pozemcích 1690/186,
1690/182, 1690/192, 1690/193,
1690/194, 1690/195, 1690/196,
1690/197, 1690/198 do termínu 8. 4.
2018. O výsledcích podat zprávu na
(Zastupitelstvu) ZMM dne 4. 6. 2018.
Bernátová
- Dodala, že i když starosta tvrdí, že
to městu nepatří, pozemky se nachází v katastru města Modřice, a proto
by se o to mělo město zajímat. Dále
citovala ze stavebního povolení,
které by mělo být jediné platné, kterým se dodatečně povolují terénní
úpravy ze dne 20. 10. 2010. V tomto
stavebním povolení se mimo jiné
uvádí, že „maximální hodnoty výškových úprav násypů popř. výkop
zemního tělesa nebudou vyšší než
+ - 3 m.“ Všichni víme, že pozemky
včetně našeho jsou zavezeny daleko
vyšší vrstvou, místy cca 10m.
Šiška
- Doplnil, že povolením z 20.10.2010
nebylo povoleno zavážení pozemku
města, to bylo povoleno až o 5 let
později.
Skalník
- Zeptal se, jestli jde nějakým způsobem zakázat vjezd do této lokality?

www.mesto-modrice.cz

Značka zákaz vjezdů a pouze na
povolení vydané MěU Modřice?
Samozřejmě pro vozidla nad 12t. Ať
se ví kdo a proč tam chce jet.
Šiška
- Zeptal se, zda je to myšleno tak,
že se umístí značka Zákaz vjezdu a
všichni budou chodit na úřad pro
povolení?
Chybíková
- To by znamenalo omezení pohybu
na veřejně přístupné komunikaci,
což musí povolit vlastník, město – to
by nebyl problém. Problém by byl
hlavně s PČR. Vyřízení by trvalo asi
2 měsíce.
Skalník
- Druhá varianta – šlo by zasypat
přístupový pozemek zeminou?
Chybíková
- To nejde. Nemůžeme omezit veřejně přístupnou komunikaci.
Skalník
- Navrhl, jestli by neměl být návrh
na usnesení paní Bernátové doplněn
o to, že starosta svolá schůzku se
všemi vlastníky pozemků, přes které
se jezdí. Není možné, aby se nedalo
zabránit ježdění přes cizí pozemky.
Šiška
- Zeptal se pana Skalníka, o čem by
měl s majiteli pozemků jednat? Z
jaké pozice?
Skalník
- Proč si město nedá s těmito pozemky takovou práci jak s výměnou pozemků pro komunikaci na Tyršově?
Šiška
- S firmou jednám každé 2 měsíce.
Jak jinak mám situaci řešit? Nejsem
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Stavební úřad. Mohu dělat pouze
dostupné kroky jako, že napíši
podnět na Stavební úřad. Z pozice
města nemohu dění na soukromých
pozemcích nijak ovlivnit.
Bernátová
- Navrhla starostovi dát případ do
televize.
Skalník
- Navrhl přes právníka města podat
trestní oznámení.
Šiška
- Jediný kdo nedal souhlas se zavážením je rodina M.
Tomandl
- To se nedá nic dělat s tím, že tam
vozí něco, co tam vozit nemají?
Nemají tam vůbec vjíždět.
Chybíková
- Znovu zopakovala, že byl dán podnět na Stavební úřad Šlapanice a na
Odbor životního prostředí k prošetření.
Tomandl
- Šlapanice ale nekonají.
Mikuš
- Zopakoval, že by neměl být problém dát na místo značku Zákaz
vjezdu nad 3,5t nebo nad 5 tun.
Chybíková
- Odpověděla, že to není problém,
ale bez povolení? Když to Zastupitelstvo schválí, že můžeme umístit
značku bez povolení, dáme ji tam.
Mikuš
- Měl by být přece zákaz vjet na cizí
pozemek. Také řekl, když někdo
někam něco veze, musí se prokázat
zavážkovým listem. Je potřeba spolupráce občanů – když něco takové-
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ho vidí, vyfotit a zavolat Městskou
nebo státní policii.
Šiška
- Na zavážených pozemcích proběhla kontrola inspekce životního
prostředí, která kontrolovala doklady od řidičů, jakou zeminu naváží.
Na některé pozemky povolení mají,
na některé ne.
Chybíková
- Zopakovala, že nemůžeme dát bez
povolení značku Zákaz vjezdů, k
tomu jsou potřeba určité náležitosti.
Když dáme bez povolení, zase to
někdo napadne.
Bernátová
- Co se týká odpadu, který se na
pozemky vozil, přečetla část žaloby našeho města vůči firmě GAS
-Transport, kde se hovoří o složení
odpadu (stavební recyklát, příměsi
živice, kousky polystyrénu, cihel,
železa, dřeva, kusy betonu), který
byl uložen na náš pozemek, čímž
bylo ohroženo životní prostředí a na
jehož případné odstranění by bylo
potřeba několik milionů korun.
Hejtmánek
- Ukázal a vysvětlil na mapě aktuální
situaci se zavážením Primálu. Mapa,
která je zde prezentována, je minimálně 2 roky stará. Během posledního roku došlo na pozemku Modřic k
navýšení terénu minimálně o 2 m.
Šiška
- Tuto informaci zpochybnil, uvedl,
že nechá situaci zaměřit a pokud
pan Hejtmánek nebude mít pravdu,
tak toto zaměření zaplatí

321

Zpravodaj 4/2018

Skalník
- Navrhl , aby si město pronajalo
pozemky těch majitelů, přes které se
jezdí a tím tomu zabránilo.
Bernátová
- Promluvila o prvním soudním
sporu s firmou GAS - Transport.,
který byl odročen s tím, že na dalším
jednání budou doloženy doklady od
ŘSD o tom, jak mělo být naloženo
s odpady z Dobrovského tunelu,
kterými byly náš i ostatní pozemky z
počátku zaváženy a kolik firma GAS
Transport dostala peněz za uložení
na skládku. K nám je uložila za 600
tis. Kč, které splácela s velkými problémy.
Šiška
- Také se vyjádřil k soudnímu sporu
s firmou GAS - Transport, která
všechno i s pokutami zaplatila.
Jednalo se o náš pozemek, o tom,
zda nějaké peníze dostali soukromí
majitelé, neví. Ale konkrétně mu
bylo panem H. řečeno, že M. nabídl
1,200.000 Kč.
Bernátová
- Oponovala, protože M. bylo nabídnuto 200 tis., které nedostali, protože
pan H. se už neozval.
Šiška
- Vyjádřil pochybnosti, protože p. H.
s ním bez problémů jedná
Skalník
- Byl překvapen, že starosta vlastně
o všem ví, zná člověka, který závoz
řídí, a přesto jsou s řešením problémy
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Chybíková
- Opět zopakovala, že město dalo
podnět na Stavební úřad ve Šlapanicích, aby prošetřilo situaci v lokalitě
Primál.
Bernátová
- Sdělila, že v době vzniku zavážení
pozemků na Primálu Stavebnímu
úřadu stačily k povolení pouze nájemní smlouvy.
Chybíková
- Souhlasila, že dříve k povolení
stačila nájemní smlouva.
Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM ukládá starostovi města Modřice
zajistit všemi dostupnými prostředky ukončení nepovolených terénních úprav na pozemcích 1690/186,
1690/182, 1690/192, 1690/193,
1690/194, 1690/195, 1690/196,
1690/197, 1690/198 do termínu 8. 4.
2018. O výsledcích podat zprávu na
zastupitelstvu dne 4. 6. 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-12.4/2018

Mikuš
- Požádal starostu, aby zajistil, že
bude Městská policie více dohlížet
před ZŠ na ul. Komenského, případně fotit a následně pokutovat zastavování na přechodu pro chodce
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nebo bezprostředně za ním na žluté
čáře.
Skalník
- Požádal starostu o vyúčtování akce
Pohár starosty za rok 2016 a 2017 a to
do příštího Zastupitelstva.
Bernátová
- Požádala o zveřejnění v Modřickém
Zpravodaji aktuálního seznamu
úředníku na MěÚ Modřice i s telefonními čísly.
občan Horký
- Zeptal se zast. Chybíkové na reklamaci opravy vozovky společností
Brněnské Vodárny a kanalizace, zda
už je po roce a půl vyřešena?
Chybíková
- Odpověděla, že záležitost předala
kompetentní osobě a ta že situaci
bude řešit na jaře s vodárnami na
místě.
Občan Horký
- Zeptal se, proč někdo tyto opravy
nepřebírá?
Chybíková
- Vodárny je předávají 2x ročně.
Bernátová
- Zeptala se, zda je nějaký posun v
opravě havárie před domem pana
H.?
Chybíková
- Přečetla zprávu Brněnských vodáren a kanalizací ze dne 12. 1. 2018 s
tím, že jim byl předán návrh rozpočtu na zabezpečení podloží jako
podklad pro zpracování znaleckého
posudku. Jakmile obdrží od České
pojišťovny konečné znění posudku, budou naše město informovat.
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Vzhledem k tomu, že uvedená pojišťovna má smlouvu s vodárnami, a
ne s naším městem, přislíbila znovu
písemně kontaktovat BvaK, aby ČP
urgovali.
Kratochvíl
- Svoz bioodpadu, firma SUEZ - požádal, zda by se mohlo apelovat, aby
vraceli popelnice na místo, odkud je
vzali, a nepřekážely v cestě.
občan H.
- Doplnil, že popelnici nemá dost
často vysypanou úplně. Také se
zeptal, co se bude dělat s vraky aut,
které stojí na ulici nám. Míru.
Šiška
- Sdělil, aby si nechal vysvětlit od
Městské policie, co je to vrak. Pokud
je auto na značkách, není to vrat.
Skalník
- Sdělil, že tam stojí stříbrná Audi A4
a ta tam stojí 5 let.
Tomandl
- Vysvětlil, že auta se nedají brát
jako zábor veřejného prostranství.
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V tomto případě se jedná spíš o
parkoviště, které si tam udělal pan
H. pro svůj servis. Navrhl tedy, aby
se město s p. H. domluvilo na pronájmu nějakých parkovacích míst.
občan H.
- Doplnil, že se mu jedná o auta,
která nejsou pojízdná a stojí tam
několik měsíců, i několik let.
Bernátová
- Sdělila, že nikdo nerespektuje
značku Zákaz vjezdu na nám. Míru
od kostela.
Žaloudková
- Vysvětlila, jak je v zákoně vysvětlen pojem vrak. Sdělila, že se tato
záležitost řeší.
Procházka
- Upozornil na spoustu nebezpečných děr např. Havlíčkova x Hybešova – aspoň provizorně díry opravit.
Ukončeno v 21:32 hodin
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USNESENÍ RMM č. 41/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 41. schůze RMM konané dne
19. 03. 2018
Svoz komunálního odpadu
Firma zajišťující svoz komunálního
odpadu, bioodpadu a provoz sběrného dvora předložila Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo, kterým se navyšují
ceny základní smlouvy uzavřené dne 1.
7. 2012 o necelých 8 %. Zvýšení cen je
na základě inflace za období 2012–2018,
kdy k žádnému navyšování plateb
nedocházelo. Požadované ceny jsou
nižší než maximální hodnota inflace,
která je za dané období 8,6 %. I přes toto
navýšení se nemění OZV o bezplatném
svozu odpadů pro občany.
(k usnesení 41R-3.1/2018 a 41R-7.3/2018)

TDI Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila Příkazní smlouvu s
firmou DEA Energetická agentura, s. r.
o., na provádění „Technického dozoru
investora“ na akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ za cenu 975 000 Kč
bez DPH.
(k usnesení 41R-3.2/2018)

Oprava chodníků Husova–Masarykova
Na základě provedeného výběrového
řízení RMM schválila Smlouvu o dílo
s firmou ZEMAKO, s. r. o., na „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“
za cenu 9 380 000 Kč bez DPH. Práce
budou zahájeny v měsíci dubnu 2018.

(k usnesení 41R-3.4/2018)

Generel kanalizace Modřice
Na základě provedeného výběrového
řízení RMM schválila Smlouvu o dílo
na vypracování dokumentu „Generel
kanalizace města Modřice“ s firmou
AQUATIS, a. s., za cenu 1 137 670 Kč
bez DPH. Jedná se o dokument, který
posoudí funkčnost, vyhodnotí stav a
navrhne případné opravy kanalizačních
stok ve městě Modřice a je požadován
ze strany provozovatele BVK, a. s.
(k usnesení 41R-4.5/2018)
Pronájem areálu umělého hřiště
Benešova
RMM schválila zveřejnění záměru
pronájmu sportovního areálu hřiště s
umělým povrchem za budovou ZŠ ul.
Benešova. Zájemci se mohou hlásit u p.
Šuly tel. 773 826 705.
(k usnesení 41R-3.13.1/2018)

Ženáčské hody 2018
RMM schválila finanční částky na pokrytí nákladů na akci „Ženáčské hody
2018“, které městu poskytnou firmy:
KOVOLIT, a. s.
5000 Kč
KAMOKO, s. r. o.
4000 Kč
OMEGA, s. r. o.
2000 Kč
Za finanční pomoc děkujeme.
(k usnesení 41R-3.16/2018, 41R-3.17/2018 a 41R3.18/2018)

Václavské hody 2018
RMM uzavřela Smlouvu na hudební

Zprávy z radnice

produkci při Václavských hodech s dechovou hudbou Ištvánci za cenu 42 000
Kč vč. dopravy.
(k usnesení 41R-3.19/2018)

Vymáhání dluhu
RMM schválila podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti společnosti
PM Centrum, spol. s r. o., pro dlužnou
částku 55 080 Kč za pronájem pozemku.
(k usnesení 41R-7.1/2018)

ZŠ Modřice – investiční fond
RMM schválila ZŠ Modřice čerpání investičního fondu v roce 2018 v celkové
výši 1 110 000 Kč. Částka bude použita
na opravu střechy budovy ulice Benešova, inženýrskou činnost rekonstrukce
školní jídelny – projektová dokumentace, pořízení serveru, přístřešek budovy
ulice Komenského, opravu podlah dvou
tříd a opravu osvětlení učeben budovy
ulice Komenského.
(k usnesení 41R-7.7/2018)
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Uvolnění ředitelky MŠ z funkce
Ředitelka MŠ Modřice požádala o
uvolnění z funkce ředitelky k 31. 7. 2018
a RMM žádosti vyhověla. Město vyhlásí
výběrové řízení na nového ředitele/
ředitelku MŠ Modřice s nástupem od 1.
8. 2018.
(k usnesení 41R-7.9/2018)

Zápis do MŠ Modřice
RMM schválila konání zápisu do MŠ
Modřice dne 9. 5. 2018 v době od 10 do
16 hod.
(k usnesení 41R-7.10/2018)

MŠ Modřice – investiční fond
RMM schválila MŠ Modřice čerpání investičního fondu v roce 2018 v celkové
výši 620 000 Kč. Částka bude použita
na opravu klempířských prvků, sanaci
sklepního zdiva a opravy elektroinstalace, vše v hlavní budově.
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Reakce starosty na článek zast. Mikuše – Stavby v Modřicích
a sportovní hala – pokračování
Zpravodaj č. 3/2018 str. 7.
Velmi rád vám, občanům, uvedu na pravou míru nepravdy vyřčené panem Mikušem
v jeho posledním příspěvku ve Zpravodaji. Nevím, kdo více zapomíná či si pamatuje
jinak, ale já to tedy rozhodně nejsem.
Účast v porotě architektonické soutěže
Všichni zastupitelé byli místostarostkou města Ing. Chybíkovou na 2. řádném zasedání ZMM konaném dne 8. 12. 2014 v bodě „8) Víceúčelová sportovní hala – zahájení
příprav k realizaci“ vyzváni, cituji ze zápisu ze ZMM: „Vyzvala zastupitele k předkládání návrhů na členy poroty architektonické soutěže“ (diskuse k bodu na straně
16 zápisu). Ze zastupitelů se přihlásili pouze Šiška a Chybíková z pozice starosty a
místostarostky coby zástupci koalice a zast. Procházka – Za čisté a klidné Modřice.
Nikdo jiný z tzv. opozice zájem neprojevil. Jestli tedy měl pan zast. Mikuš zájem stát
se členem poroty architektonické soutěže o návrh Víceúčelové sportovní haly Modřice, jak uvádí ve svém článku, proč tak neučinil? Nikdo mu jistě neřekl, že tam být
nemůže nebo že je už členů moc. Jeho výrok tak vnímám jako alibistický a účelový,
se sázkou na to, že občané si nepamatují, kdy a jak se co projednávalo.

(k usnesení 41R-7.13/2018)

Předpokládaná cena realizace víceúčelové sportovní haly
Co se týká vlastní ceny za dílo, k tomu jen krátká úvaha. Cena vítězného návrhu v
době architektonické soutěže byla po posouzení odborníkem odhadnuta dle předloženého návrhu studie na 99 mil. Kč bez DPH. Cena návrhu umístěného na 2. místě
soutěže byla po posouzení odborníkem odhadnuta dle předloženého návrhu studie
na 105 mil. Kč bez DPH. Tyto ceny byly stanoveny v roce 2015 z cenové úrovně roku
2014 a vycházely z předložených návrhů studií řešitelnosti bez podrobného rozpracování. Určitě se tedy v době architektonické soutěže nejednalo o nejdražší variantu,
jak uvádí pan Mikuš (podklady a přepočty jsem připraven předložit). Zde se tedy
ptám: „Byl by návrh umístěný na 2. místě v dnešní době levnější?“ A hned si odpovím: „Nebyl.“ Ceny stavebních prací se dle odborné veřejnosti od doby architektonické soutěže zvýšily o cca 20–25 %. Současně město doplnilo projekt o další části
jako rozšíření parkoviště směrem k travnatému fotbalovému hřišti, studie neřešila
demolici starého objektu, rozšířili jsme prostor ubytování do podkroví atd., které
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měly a mají zásadní dopad na konečnou realizační cenu díla, ale zachovaly smluvní
cenu projekčních prací.
Dříve než zast. Mikuš bude zveřejňovat své úvahy a uvádět vás, občany, v omyl, bylo
by dobré si některá svá tvrzení ověřit. A už vůbec nerozvádět úvahu o tom „kdo z
toho co má“. Na toto rčení jen lakonicky odvětím: „Podle sebe soudím tebe.“
Věřím, že jste si z posledních článků ve Zpravodaji k víceúčelové sportovní hale
udělali vlastní obrázek o veškerém dění a postupu přípravy výstavby a o tom, kdo
má zájem tento významný projekt města dovést k realizaci a do zdárného konce ke
spokojenosti vás všech.
Ing. Josef Šiška, starosta

Opětovné podsouvání názorů od zastupitelů za sdružení
ANO2011
Na článek starosty o podrobných informacích k investičním a provozním nákladům
města za období 2011-2017 reagoval zast. Skalník v článku „Investiční akce města
Modřice“ ve zpravodaji č. 3/2018 na str. 8 slovy: „Jsem si jist, že v této formě to viděla
většina občanů poprvé“. Ano, ve zpravodaji takto uveřejněné informace o investicích za několik let po sobě byly uveřejněny poprvé. Důrazně ovšem podotýkám, že
každý rok jsou investice a opravy schvalovány na následující rok v rozpočtu města,
který je zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách města a v podkladech k
bodům zastupitelstva. Investice města jsou totiž již několik let směrným ukazatelem
rozpočtu a jsou v tabulce zveřejňovány samostatně a samostatně se schvalují. Kdo
tedy má zájem, může si je jednoduše dohledat.
Co se týká výše jednotlivých ročních investičních výdajů, tak ty byly převzaty z účetnictví města Modřice. Částka 30 mil. Kč na investice je pouze na investice a již se z ní
nehradí opravy. Finance na opravy jsou zahrnuty přímo v jednotlivých paragrafech
rozpočtu a nejsou směrnými ukazateli, čili nemusí být zastupitelstvem schvalovány samostatně. Z tohoto důvodu se ohrazuji proti tvrzení zast. Skalníka, že cituji: „
… když odečtu výše uvedené stavby a ostatní investice spojené s provozem města
(auta, potřeby pro údržbu města, atd.), není na ostatní stavební/rekonstrukční/ investiční akce určena skoro ani polovina částky z této částky“.
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Jsem ve funkci starosty od roku 2006. Jistě mi dáte za pravdu, že na velké investiční
akce se musí našetřit. Za dobu mého starostování to byly nebo budou tyto 3 velké
stavby:
v roce 2011 rekonstrukce a nadstavba ZŠ na ulici Komenského
21,3 mil. Kč
v roce 2014 výstavba Pasivního bytového domu pro seniory
88,1 mil. Kč
(částečně hrazen úvěrem ve výši 42,8 mil. Kč)
v roce 2018-2019 připravovaná víceúčelová hal s odhadovanou cenou 150,0 mil. Kč
Co se týká vybavení města a úřadu za období 2007-2017 zde bylo
vynaloženo celkem
4,36 mil. Kč
V této částce je zahrnuto 1,4 mil. Kč na traktor John Deere s příslušenstvím, 427 tis.
Kč na vozidlo Roomsten městské policie, 615 tis. Kč na vozidlo Škoda Yeti městské
policie, 609 tis. Kč na Škoda Octavia, 400 tis. Kč na vozidlo Peugeot, 176 tis. Kč na
mulčovací zařízení, 121 tis. Kč na sekačku, 172 tis. Kč na cisternu na zalévání k multikáře, 191 tis. Kč na nakládací rameno k traktoru, 116 tis. Kč na kopírovací stroj úřadu
a další drobné vybavení. V rámci získané dotace na sběr bioodpadu pak byl z dotace
pořízen do sběrného dvora štěpkovač v cena 430 tis. Kč.
Město jsem přebíral s rozpočtovou rezervou ve výši cca 20 mil. Kč. Ke dni 31.12.2017
mělo město na rozpočtové rezervě 88,899 mil. Kč a k měsíci březnu má cca 110 mil.
Kč. Za uplynulou dobu město vybudovalo první dvě zmíněné velké investiční akce.
Když vezmu v potaz, že se částka každoročně vyčleněná na investice z rozpočtu
města pohybovala v rozmezí od 25 do 30 mil. Kč a odečtu výše citované výdaje na
vybavení včetně velkých staveb, pořád na drobné investice zůstává dle mého dostatečně vysoká částka.
Samozřejmě jsem připraven vám tyto uvedené informace v případě vašeho zájmu
předložit a podrobněji vás s nimi seznámit.
Ing. Josef Šiška, starosta
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Dne 28. 2. pan zastupitel Procházka vložil do informačního systému města Modřic následující příspěvek:
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Námět na zlepšení Zpravodaje - pro členy Redakční rady
Vážení členové Redakční rady,
žádám o zvážení námětu na zlepšení Zpravodaje v části Modřický kalendář. Celý
text Zpravodaje je vysázen dostatečně velkým písmem, které je dobře čitelné. Bohužel část Modřický kalendář je vysázena dosti malým, již špatně čitelným písmem.
Navrhuji zvětšení písma až do velikosti ostatního textu. Myslím si, že pro Kalendář
mohou být standardně vyčleněny místo jedné strany klidně strany dvě. Čtenáři určitě
uvítají lepší čitelnost. Je možné i vyzkoušet v jednom výtisku a podle reakce čtenářů
nadále ponechat nebo se vrátit k současnému stavu.
Děkuji za zvážení námětu.
S pozdravem
Libor Procházka, zastupitel města Modřice

Poplatky
Městský úřad Modřice připomíná občanům, kteří dosud nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili místní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku , který
byl splatný ke dni 31.3.2018, aby tak učinili v náhradní lhůtě , nejpozději do 31.5.2018.
Úhradu lze provést hotově na pokladně městského úřadu nebo platbou na účet. Na
telefonním čísle 537 001 023 bude sděleno číslo účtu , variabilní symbol poplatníka a
částka k úhradě.
Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců do evidence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu má držitel psa
povinnost ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti .

Bohužel, došlo k nedorozumění a příspěvek jsme mylně pochopili jako dopis redakční radě, proto jsme mu na něj také odpověděli formou mailu :
Dobrý den, pane zastupiteli,
na základě výsledku včerejšího jednání RR Zpravodaje bylo rozhodnuto, že Vaším
podnětem na zlepšení čitelnosti Modřického kalendáře ve Zpravodaji se RR bude
zabývat na příštím jednání. V současnosti jsme vyzvali subjekty, které mají zájem o
uvedení jejich pravidelných aktivit v tomto kalendáři, aby své údaje aktualizovali.
Děkujeme tímto za podnět.
J. Mareček, editor březnového čísla
Tento mail pan Procházka ihned kvitoval. Jelikož nakonec došlo k uvolnění prostoru
na stránkách Zpravodaje, mohli jsme návrh pana zastupitele realizovat již v březnovém čísle. Nyní nás pan zastupitel požádal o nápravu a zveřejnění svého původního
příspěvku, jakož i naší odpovědi, což tímto činíme.
Za nezveřejnění příspěvku se omlouváme.
Vlasta Zápecová, editor dubnového čísla
za redakční radu

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v dubnu budou zahájeny stavební práce na akci
Rekonstrukce chodníků Husova - Masarykova. Rekonstrukce se bude provádět v ul. Husova po obou stranách komunikace, v ul. Masarykova kolem
Železářství Kadlec po vjezd do areálu Chapel Invest. Předkládaná doba
výstavby je 5 měsíců. Žádáme občany, aby v daném území dbali zvýšené
opatrnosti a dodržovali přechodné dopravní značení.
Děkujeme.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Měsíc březen byl pro všechny z folklorního kroužku náročný vzhledem k plánovaným akcím. Jednou z nich bylo 18.3.2018 Vítání jara v Modřicích a druhou vystoupení v rámci Velikonočních slavností 24.3. v Brně na náměstí Svobody. A pomalu se
budeme připravovat na květnové Ženáčské hody (4.-6.5.), kdy budeme opět součástí
nedělního programu.
Jaké mají z akcí naši členové zážitky? Posuďte sami, milí čtenáři.
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Velikonoční slavnosti v Brně

Na vystoupení na velikonoční slavnosti v Brně jsme museli hodně trénovat, protože
jsme měli málo času na opakování. V sobotu jsme měli sraz u pódia ve stanu, kde se
holky převlékly do krojů a kluci do kožíšků a klobouků. Všichni jsme se seřadili na pódiu a začali zpívat písničky, co jsme trénovali. Líbilo se nám, jak teta Jana a Iva hrály
trhovkyně a pokřikovaly, že to šlo všude slyšet. Beatka a Tomík byli převlečení za kozu.
Bylo to srandovní. Na konci nás čekalo překvapení. Dostali jsme za odměnu penízky,
za které jsme si mohli něco koupit na stáncích. To bylo moc prima.
Tomáš Horký (7 let), Monika Horká (9 let), Anička Knesplová (9 let)

Iva Cetlová

Vítání jara

Tentokrát jsme začali na rybníčku. Čekala nás cesta se zastávkami na Náměstí Míru u
kostela a na Náměstí Svobody u radnice. Zpívali jsme písničky a halekali halekačky o
jaru a vynášení smrtky. Přestože byla zima, sešlo se nás docela dost a pořádně jsme si
to užili. Rachotili jsme všemožnými nástroji - pokličkami, vařečkami, cinkátky a řehtačkami... Už jsme se nemohli dočkat teplého čaje a všech dobrot, které na nás čekaly za
mostem U náhonu. Ale ještě nás čekalo to nejdůležitější - konečně vyhnat zimu a přivítat
jaro. A tak jsme utopili hořící Morenu a nazdobili lítečko. Snad jsme zimu opravdu vynesli!
Anežka a Markéta Langovy (10 a 11 let)

foto: Vlastimil Čevela
foto: Mirek Hájek

Více o naší činnosti a fotografie z našich společných akcí najdete na www.folklorni-krozek-modrice.cz
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Hasičský bál 2. 3. 2018

Vítání jara s Dětským folklorním kroužkem 18. 3. 2018

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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2018
4. května pátek

Bohatá nabídka specialit, pivo, limo.

17:30 hodin stavění máje u sokolovny
s cimbálovou muzikou Javorníček

5. května sobota
9:30-17:00 hodin tradiční hodové zvaní

SRDEČNĚ ZVE MĚSTO MODŘICE A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MODŘICE

Hodové zvaní doprovází dechová kapela
HOVORANÉ

6. května neděle
12:00 hodin sraz stárků - restaurace U Matěje
průvod a vyzvedávání stárek
15:00 hodin požehnání v kostele sv. Gottharda
15:15 hodin vystoupení u radnice Dětský folklórní kroužek města Modřice
15:30 hodin předání práva u radnice
16:30 hodin hodová zábava u sokolovny
Celou neděli doprovází dechová kapela
LIDUŠKA

Něco k zakousnutí a stárkovské víno zajišťují
MODŘIČTÍ HASIČI

Život v našem městě
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BRABROUCI

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

DEN DĚTÍ
26. května 2018
od 13 hodin
do areálu Pod Kaštany v Modřicích
v sobotu dne

skákací konvice
 občerstvení zajištěno
program plný her a soutěží




Pořádá Sbor dobrovolných hasičů, Svaz modřických žen
a firma Elektrowin za podpory města Modřice.
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KULTURA

ZÁPIS

91. komorní koncert - Duo Nana, kytara a soprán 28. 3. 2018

dětí do Mateřské školy Modřice pro školní rok 2018/2019

se uskuteční ve středu 9.5.2018
od 10.00 do 16.00 hod.

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 2018 nebo stáhnout na stránkách MŠ
(www.msmodrice.cz)
Připomínáme rodičům, že na základě novelizace
Školského zákona se stává poslední rok před nástupem
dětí do ZŠ povinným‐ týká se dětí narozených od
1.9.2012 do 31.8.2013.

Ve středu 9.5. proběhne rovněž na MŠ
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ od 14.00 do 16.00.
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.
Foto: M. Hájek
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KNIHOVNA

Připravujeme 92. komorní koncert na radnici
středa 30. května 2018 v 19 hod

"Setkání při swingu
a sborovém zpěvu"
Po roce v tradičním jarním čase opět připravujeme
společný koncert Jazzového tria Milana Kašuby,
žáků ZUŠ Ořechov-Modřice ze třídy Pavla Rosendorfa a Smíšeného pěveckého sboru města Modřice, který od loňského podzimu nově vede Jaromír
Gamba.

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a
na facebookových stránkách Městské knihovny
Modřice https://www.facebook.com/knihovna7/

Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

VÝBĚR Z NOVINEK
VÝBĚR Z NOVINEK
Pro ženy:
Enoch, S.: Zkrocení rebela
Hülsmannová, P.: Čokoládový průšvih
Meachamová, L.: Alyin dům
Poncarová, P.: Kindervejce, aneb, Jak
jsem se rozdvojila
Robertsová, N.: Opatrné city
PRO SILNÉ NERVY:
Cílek, R.: Panny a netvor
Eidler, P.: Smrt konvertity
Elwood, N.: Co zbylo z mojí sestry
Grisham, J.: Obchodník
Lake, A.: Když Anna zmizela
Pennyová, L.: Světelný klam (Inspektor
Gamache 7)
Person, L. G.W.: Umírající detektiv
Poznanski, U.: Cizinec
Yrsa Sigurdardóttir: DNA
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, J.: O život princezny (Případy
královského soudce Melichara)
Bauer, J.: Prahu rdousí strach
Dvořák, O.: Srdce v kleci: román o

něžném rváči Janu Nerudovi
Graham: W.: Ross Poldark : Zatmění
Juřík, P.: Schwarzenbergové: nic než
rovné
Mackay, N.: Vlčí proces
Vaňková, L.: Lucemburkové: rozděl a
panuj
Vondruška, V.: Dračí náhrdelník (Hříšní
lidé Království českého)
Worth, S.: Králova dcera: román o první tudorovské královně
PRO DĚTI:
Klimentová, J.: Trable s tátou
Špaček, L.: Špaček v porcelánu – etiketa
pro děti a mládež
SCI-FI:
Bureš, R.: Impérium (Propast času 3)
McMahon, J.: Zimní lidé
KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Hanišová, V.: Houbařka
Liviero, G.: Zlomení andělé
Mankell, H.: Švédské holínky
Waltari, M.: Vlak osamělého muže
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Úspěšná Noc s Andersenem
V pátek 23. 3. 2018 proběhla stejně jako ve stovkách dalších knihoven po celé České republice i v Modřicích Noc s Andersenem. Dětí, které se nakonec rozhodly v
knihovně přespat, bylo třicet. To sice předčilo naše očekávání, ale byly jsme velice
mile překvapeny – zákaz mobilů, tabletů a počítačů byl dodržen bez výjimky a nezaznamenala jsem, že by si na tyto elektronické vymoženosti vůbec kdo vzpomněl.
Děti hned při příchodu dostaly hrací listy, a tak si vlastně nenásilně zkusily, jak se
dělá kniha. Mohly napsat příběh, ilustrovat jej a vyřádit se třeba i tvorbou komiksu.
Mnoho z těchto pokusů bylo tak příjemných, úsměvných i líbezně dětských, že stojí
za to vystavit je v naší knihovně, aby se pokochali i ostatní čtenáři.
Večer nám všem zpříjemnilo divadlo Agadir se svým dětským souborem. Zapojit se
mohli všichni, skladbičky byly chytlavé a texty nás provedly komplet celým vesmírem.

Foto: M.Hájek

A pak už přišel čas se zklidnit a připravit se na večerní čtení. Nastala bojová akce,
kterou jsme neplánovaly, ale rozhodně zaujatě sledovaly. Děti se rozdělily do skupinek, pod paží karimatku, v ruce spacák, a jaly se mezi regály s knihami vyhledat
nejvhodnější místo k bivakování. Opozdilci měli smůlu, ale i v uličkách a obzvlášť
kolem švédského stolu to mělo své výhody.
Nočního čtení se ujali jak dospěláci, tak i samy děti. Naším cílem bylo přesvědčit
holčičky a kluky, že je daleko lepší usínat u čtené pohádky než u blikající televize,
nedejbože dokonce počítače. Četli jsme si Povídání o pejskovi a kočičce a velice mile
mě překvapilo, že hodně dětí text odříkávalo se mnou, prostě jej znaly zpaměti. Po
desáté hodině už všichni leželi na svých karimatkách a předčítali jenom dospělí. V
mé sekci (tedy děti uložené v dětském oddělení) byl po pěti šesti přečtených pohádkách naprostý klid a všichni spali a spali a spali.
V sekci mé kolegyně (spáči v oddělení pro dospělé) bylo třeba ocenit bezmeznou
fantazii několika děvčátek. Zřejmě měly ještě notnou dávku nevyčerpané fantazie,
jelikož vymyslely senzační hru: kdo usne jako poslední, vyhrává! Když se náhodou
některé podařilo zadřímnout, ostatní ji velmi poctivě probudily. Naštěstí bylo odpoledne a večer tak nabité aktivitami, že i ony to vydržely pouze do půlnoci…
Doufám, že se děti těší na příští ročník, my jo, a už brzy začneme vymýšlet nějaké to
knížkové hraní!
Eva Strnadová
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HASIČI

FARNOST
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MODŘICE

pořádá v sobotu 5. května 2018

XI. POUŤ KE SVATÉMU GOTHARDOVI

Zprávy od hasičů

Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice, leden až březen 2018
V letošním roce vás opět budu informovat o dění u naší jednotky SDH Modřice.
Začátkem ledna jsme již tradičně zahájili naše pravidelné pondělní školení. Přivítali
nového člena zásahové jednotky Pavla Čermáka, tímto naše jednotka má již 18 členů.
Hned začátkem roku se dva hasiči zúčastnili opakovacího školení, velitel družstva
na školícím zařízení HZS v Tišnově. V únoru proběhl pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky a jeden člen se zúčastnil výcviku Záchrana osoby ze zamrzlé vodní
hladiny na Brněnské přehradě. Čtyři hasiči v březnu absolvovali prodlužovací kurz
na funkci strojník na školícím zařízení HZS v Tišnově. Dále se každé pondělí scházíme k pravidelnému školení a údržbě techniky ve výbavě jednotky.
Zásahy
28. 02. 2018
09. 03. 2018
15. 03. 2018
29. 03. 2018

15:50, požár nízké budovy, Modřice, Popovická ul.
7:42, požár- EPS, Modřice, Evropská ul.
9:47, požár- osobního auta, D2
4:25, požár skladu, Modřice, Evropská ul.
Milan Putna , VJ JSDH Modřice, foto: archiv SDH Modřice

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

Pouť zahájíme v 14:00 mší svatou, v kostele sv. Gotharda, kterou bude
celebrovat pomocný brněnský biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
od 15:30 jste zváni na společné setkání ve farní zahradě
v 16:30 vystoupí Folklorní kroužek města Modřice
občerstvení a živá hudba v průběhu odpoledne zajištěna
v prostorách fary se koná výstava „Naši muzikanti“
občany Modřic a jejich příbuzné a známé srdečně zvou farníci
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SPORT
Městský nohejbalový klub Modřice zve na své domácí zápasy
v ročníku 2018
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.
Zápasy B družstva začínají v sobotu 10,00 h a zápasy A družstva jsou, z důvodů
návaznosti na utkání B mužstva, tak jako loni posunuty až na 15,00 hodin.
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den

datum

hod.

domácí

hosté

sobota

7.4.

10:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

AC Zruč-Senec 2004

sobota

7.4.

15:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

TJ SLAVOJ Český Brod

neděle

15.4.

12:00

MNK SILNICE GROUP Modřice DOROST

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

sobota

21.4.

10:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

T.J. SOKOL Holice

sobota

21.4.

15:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

SKN Žatec

neděle

22.4.

12:00

MNK SILNICE GROUP Modřice DOROST

T.J. SOKOL Holice

sobota

28.4.

15:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

NK CLIMAX Vsetín "A"

sobota

5.5.

10:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

TJ Avia Čakovice "B"

sobota

5.5.

15:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

TJ Avia Čakovice "A"

neděle

6.5.

12:00

MNK SILNICE GROUP Modřice DOROST

NK CLIMAX Vsetín

sobota

12.5.

10:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

TJ. Sokol I Prostějov

sobota

12.5.

15:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "A"

neděle

13.5.

12:00

MNK SILNICE GROUP Modřice DOROST

TJ Spartak MSEM Přerov

sobota

26.5.

10:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

TJ Spartak MSEM Přerov

sobota

26.5.

15:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

SK Šacung Benešov 1947

neděle

10.6.

12:00

MNK SILNICE GROUP Modřice DOROST

TJ Sokol Zbečník

sobota

16.6.

10:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice "A"

sobota

1.9.

14:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "B"

SK Start Praha

sobota

8.9.

14:00

MNK SILNICE GROUP Modřice "A"

TJ Spartak Čelákovice "A"

Dorost hraje své zápasy v neděli od 12,00 hodin.
Do letošního ročníku nastupuje naše A mužstvo posíleno o návrat jednoho z nejlepších světových nohejbalistů Pavla Kopa, který se po loňské pauze strávené v družstvu Holic vrací zpět, aby pomohl nasměrovat náš tým opět k těm nejvyšším metám.
A k tomu právě podpora diváků v našem městském nohejbalovém areálu může být
velmi výraznou pomocí.

Na setkání s Vámi se těší
Petr Jahoda, předseda, Městský nohejbalový klub Modřice z.s.
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

velice nás mrzí, že se Modřicemi šíří neúplné informace ohledně
obnovy místního kroje. Rádi bychom tuto problematiku uvedli na
pravou míru.
V našem volném čase jsme společně navštěvovali různé folklorní akce v okolí (Brněnsko tančí a zpívá, hody, dožínky, krojované plesy atd.) a nemohli jsme si nevšimnout, že mnoho blízkých obcí nenosí jenom kroj kyjovského typu, ale snaží se s pomocí různých dobových informací obnovovat své vlastní kroje. Napadlo nás tedy, že
bychom mohli začít pátrat po tom, jak reprezentovat naše město v kroji, který do něj
patří. Na naši výzvu reagovala řada pamětníků svými pozitivními ohlasy. Navštívili
jsme Modřické muzeum, etnografický ústav v Brně a byli jsme pozváni do Státního
archivu pro Brno-venkov. Po konzultaci s odborníky na toto téma – historiky, etnografy a jinými specialisty jsme zjistili, že většina krojů brněnského typu si je navzájem
podobná. Naproti tomu je vzhled kyjovského kroje zcela odlišný.
Přišlo nám tedy zajímavé podnítit diskuzi o původním vzhledu modřického kroje.
Za tímto účelem proběhne na konci května/začátku června veřejná diskuze, bližší
informace v následujícím čísle zpravodaje.
I nadále se těšíme na veškeré Vaše informace, vzpomínky, fotografie o folklórním
životě v Modřicích.
Modřická omladina

Obnova modřického kroje
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás touto cestou chtěla poprosit o jakékoliv
informace týkající se původního modřického kroje, a to jak ženského, tak mužského. Budu vděčná za jakoukoliv fotografii, skicu, kresbu, malbu, pohlednici,
informaci z rodinné kroniky či zápisky z deníčků Vašich babiček a prababiček.
Předem všem mockrát děkuji.
Chomaničová Viktorie a spol.
chomanicova@gmail.com
+ 420 605 181 797

Motto:
„Žít pro jiné není jen
zákon povinnosti,
ale i zákon štěstí.“
B. de Fontelle
Devadesátý první koncert na modřické
radnici, který se konal 28. března, na
němž vystoupilo „Duo Nana“ zanechal
v posluchačích cosi kouzelného. Je jen
škoda, že modřičtí občané si neváží
toho, že „kultura“ jezdí do Modřic a
raději sledují některé méně kvalitní
pořady v televizi.
Zatím jsem nezjistila, že by některý z
hudebních pořadů na radnici nezaujal.
Ba naopak – účinkují zde kvalitní hudebníci různých oborů.
Také se zde můžete seznámit s některými účinkujícími, které vychovala zdejší
Umělecká škola a možná, že v budoucnu z některých budou světoví hudebníci. Škoda jen, že koncerty neoplývají
větší návštěvností.
Bohužel modřickým občanům se nelze
vždy zavděčit. Spíš ničí, než budují a
spíš kritizují, než se zúčastní.
Jak hrdinně se asi cítí ti, kteří na Silvestra zničili v altánku základní školy nový
nábytek, nebo třeba velikonoční výzdobu - ukradnou vajíčka zdobící keř před
bytovým domem. Není těm dotyčným
stydno? Asi ne!

14. duben je vyhlášen jako den „Ukliďme Česko“. Jsem zvědavá, jak dlouho
budou Modřice čisté. V loňském roce
to bylo necelých 24 hodin. Kontejnery
jsou všude, město se stará – jen občané
nejsou všichni stejní. Těch cigaretových „špačků“ jsou plné záhonky. Na
Komenského ulici je nový chodník a
před ním travnaté záhonky. Proč chodit
po chodníku, když můžu jít po té travičce a zašlapat ji do země, takže skoro
nestačila vyrůst.
Přece se nám lépe žije v upraveném
prostředí, nebo doma také házíte cigaretové nedopalky na koberec?
Proč většina majitelů pejsků sbírá jejich
exkrementy, ale ten zbytek občanů kazí
jejich pověst.
Nestálo by za to se zamyslet nad svými
činy – jaro je přece krásné, příroda se
probouzí a také nemá ráda nepořádek.
O co krásnější by byly ty nádherné
fialové krokusy, kdyby před jejich rozkvětem byla travička vyhrabaná?
Můžete to příště zkusit, třeba se vám to
povede.
Přeji vám krásné, čisté a voňavé
JARO.

TOJA
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Právní vady nemovitosti
V minulém článku jsme se zabývali otázkou, jak vybrat správného realitního makléře, dnes si povíme něco o tom, na co si dát pozor při koupi nemovitosti.
Pokud má nemovitost právní vadu, znamená to, že existují práva třetích osob k této
nemovitosti.
A ne všechna práva se zapisují do katastru nemovitostí, takže je nelze odhalit ani pečlivým prostudováním Listu vlastnictví. List vlastnictví je zkrácený název pro Výpis
z katastru nemovitostí prokazující evidovaný stav k určitému datu. Můžete ho získat
na internetu nebo osobně na katastru nemovitostí. Modřice spadají pod katastrální
pracoviště Brno – venkov, Úzká 6, Brno.
• Nejdříve je potřeba zjistit všechny majitele nemovitosti. Pokud kupujete
celou nemovitost a ne pouze určitý podíl, musí kupní smlouvu podepsat
všichni vlastníci.
Pokud je prodávající ženatý/vdaná, musí podle Nového občanského zákoníku podepsat souhlas s kupní smlouvou i druhý z manželů, stejně tak případnou zástavní smlouvu pro financující banku. A to i v případě, že nemovitost
vlastník nabyl ze svých prostředků, např. z dědictví.
• Při koupi bytu zkontrolujte, zda je bytový dům rozdělený na jednotky (bytové i nebytové), stejně tak u garážového stání.
• Při koupi domu zkontrolujte, zda katastrální mapa odpovídá reálnému stavu
– pozor na tzv. černé stavby.
• Zástavní právo smluvní – zpravidla pro banku, která poskytla hypoteční
úvěr, ale může to být i nebankovní subjekt či jiná právnická nebo i fyzická
osoba. V tom případě je potřeba získat od zástavního věřitele souhlas s prodejem
• Zákaz zcizení – souvisí se zástavním právem a znamená, že majitel nemůže
nemovitost prodat ani darovat bez souhlasu oprávněného subjektu (nikoli
zcizit ve smyslu ukrást)
• Zákonné zástavní právo nebo Zástavní právo exekutorské je již problematičtější a doporučuji vše řešit přímo s exekutorem. Jeho iniciály najdeme
opět na Listu vlastnictví.
• Věcná břemena se dělí na věcná břemena služebnosti, kdy majitel nemovitosti je povinen něco pasivně strpět (např. průjezd jiných osob přes jeho
pozemek nebo vedení inženýrských sítí), a dále na věcná břemena reálná,
kdy majitel nemovitosti má něco aktivně konat (např. odevzdat část úrody,
poskytovat oprávněnému opatrovatelskou službu apod.)

www.mesto-modrice.cz
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Přesné povinnosti doporučuji zjistit přímo ze smlouvy o zřízení věcného
břemene. Ta je vždy založená v archivu příslušného katastrálního pracoviště.
Pozor – věcná břemena zřízená obcemi před r. 1989 nemusí být na listu
vlastnictví zapsána.
• Právo stavby - umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit svou stavbu
• Předkupní právo – od 1.1.2018 se vrací institut předkupního práva. Předkupní právo má jednak každý ze spoluvlastníků nemovitosti, jednak majitel pozemku pod budovou postavenou na tomto pozemku a naopak (v případě,
že majitel budovy je jiný než majitel pozemku)
• Co na Listu vlastnictví nenajdete: Nájemní právo, Trvalý pobyt osob, Sídlo
právnické osoby.
Ovšem to, že tato práva nejsou zapsána v katastru nemovitostí, nezbavuje
vlastníka povinnosti tyto informace sdělit zájemci o koupi.
Ztrácíte se v tom? Najděte si toho svého realitního makléře…..
Eva Chomaničová
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SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE
Splněná přání v SeneCura Modřice: Ze života plazu
V SeniorCentru Modřice žije již několikátým rokem velmi milý a sympatický pár –
manželé Jeřábkovi. Pan Jeřábek své manželce neřekne jinak než “Vlastičko” a individuální návštěvy či jakékoliv setkání s těmito milými “Jeřábkovými” je vždy pohlazením po duši.
Pan Jeřábek je galantní muž, jehož bývalá profese je velice zajímavá a velmi náročná.
Byl totiž veterinářem a svou praxi vykonával bezmála padesát let. Se svojí “Vlastičkou” a jejich čtyřmi dětmi žili celkem ve třech různých městech (Telč, Jihlava a
Velké Meziříčí). Ve všech těchto městech měli majitelé hospodářských zvířat tohoto
usměvavého veterináře moc rádi. Nejen, že byl skvělým odborníkem, ale jeho lidský
přístup všichni z obvodu obdivovali. Pan Jeřábek dokázal svým vztahem k profesi zaujmout i další členy rodiny a povolání veterináře vykonává i jeho syn, zeť a tři vnuci.
Naše aktivizační pracovnice Monika Kučerová dokázala vymyslet, jak splnit panu
Jeřábkovi přání. Do domova pozvala mladého muže, který chová (nejen) exotická
zvířata. Tato zvířata potřebují velice citlivé a správné zacházení, proto musela být
převezena ve speciálních přepravkách.
Tento mladý muž dokázal hodinku a půl velmi erudovaně hovořit o těchto nevšedních “mazlíčcích”. Našim klientům představil spoustu druhů plazů a jiných zvířat.
Klientům individuálně ukázal různé želvičky a želvy, spoustu ještěrů, chameleony,
agamy vousaté či velkého varana, z jehož velikosti a vizáže šel velký respekt. Klienty
velmi zaujalo právě krmení varana, kterého pan chovatel položil na zem a kousek
před něj dal červa. „Jůůů, tomu ale šmakuje,” poznamenal pan Jeřábek. S jeho tvrzením můžeme jen souhlasit. Všech šest červů, které mu chovatel naservíroval, slupnul
jako malinu.
Myslím, že hlavně nám, aktivizačním pracovnicím, se uklidnila tepová frekvence,
když se za varanem zavřela dvířka přepravního boxu. Naopak klienti nám ukázali,
jak dokážou být odvážní, protože hned pět z nich využilo nabídku se s agamami a
varanem, položeným na klíně, vyfotit. Mezi těmi odvážnými samozřejmě nechyběl
ani pan Jeřábek.
Po celou dobu programu jsme registrovaly, jak panu Jeřábkovi svítily oči nadšením.
Na chovatele měl různé dotazy, např. jaký konkrétní typ ještěrek právě vidíme a čím
se liší od jiného druhu. Prostě bývalého veterináře v sobě nezapřel.
Na závěr programu se strhl bouřlivý potlesk, protože takové splněné přání udělalo
obrovskou radost nejen panu Jeřábkovi, ale i dalším klientům našeho domova.
Úplným závěrem doplním, že manželé Jeřábkovi spolu žijí již přes šedesát let. A slovy pana Jeřábka se rozloučíme: „Vzpomínky jsou krásné. Jsem rád, že jsme dokázali
vychovat čtyři skvělé děti a máme se s Vlastičkou pořád rádi.”
Autor textu i fota: Monika Kučerová
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Velikonoční jarmark v PBDS 21. 3. 2018
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Společenská kronika

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Alex Löw

Marta Kotasová
Jindřich Šťovíček
Helena Zelinková
Lubomír Schmid

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

Foto: M.Hájek
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Hlídka řešila oznámení o nálezu injekčních stříkaček na ul. Sadová. Na místě zlikvidovala 3 ks injekčních stříkaček.
Strážníci přijali oznámení od dispečera DPMB, že se na konečné zastávce tramvaje
pohybuje nejspíše opilý muž. Hlídka muže nalezla a ten uvedl, že se vracel
z oslavy svých narozenin a usnul v tramvaji. Jelikož byl schopen chůze a
komunikace, pokračoval v cestě domů.

Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:

Podobnou situaci řešili strážníci o několik dní později, s rozdílem, že se jednalo o
bezdomovce, který usnul na nástupišti. Hlídka muže probudila a jelikož byl
schopen chůze a komunikace, byl z místa vykázán.

Strážníci přijali oznámení o podomních prodejcích na ul. Komenského. Prodejce nalezli a po provedení nezbytných úkonů je vykázali z města. Zároveň oznámili podezření z protiprávního jednání přestupkové komisi.

Hlídka přijala oznámení o krádeži obalu na mobilní telefon v OC Olympia. Jednalo se
o dva mladistvé chlapce. Jelikož neměl ani jeden z chlapců zápis v rejstříku přestupků dostali oba pokutu na spodní hranici možné sazby.

Strážníci řešili poškození reklamního poutače na ul. Husova. Jelikož do místa směřuje kamera, bylo zjištěno kdy a za jakých okolností k poškození došlo.
Událost je tak nadále v řešení.

Strážníci byli požádáni o asistenci od PČR při pátrání po osobě, která měla neshody
s rodinnými příslušníky a náhle z domu odešla. Strážníci provedli pátrání
po katastru města, ale osobu ani její vozidlo v katastru města nenalezli a
událost tak zůstala v řešení Policie ČR.

Hlídka přijala oznámení od ženy, která uvedla, že jejího syna při odchodu ze školy
oslovil neznámý starší muž. Hlídka vytěžila oznamovatelku o popisu osoby a dále ve spolupráci s PČR provedla pátrání v okolí škol. Na základě
popisu byly vytipovány dvě osoby, které byly předány hlídce PČR, která si
celou událost zároveň převzala.
Strážníci přijali další oznámení o podomním prodeji, tentokrát na ul. Benešova. Prodejkyni našli a stejně jako v předchozím případě, ji vykázali z města a podezření z přestupku oznámili příslušnému správnímu orgánu.
Hlídka řešila poškození dveří u tělocvičny. Dle oznamovatele to způsobily žákyně
základní školy, a to způsobem, že u dřevěných dveří rozdělaly oheň. Oheň
stihl oznamovatel včas uhasit a nedošlo tak k větší škodě. Hlídka poté ve
spolupráci s ředitelkou ZŠ zjistila, o jaké žákyně se jednalo a událost byla
oznámena orgánu péče o dítě.
Strážníci řešili krádež zboží v prodejně Albert. Pachatel byl zadržen ostrahou a předán strážníkům. Ti zjistili, že způsobená škoda je vyšší než 5.000,- Kč a
událost jako podezření z trestného činu předali hlídce PČR.
Přijali jsme oznámení o dopravní nehodě se zvěří na silnici č. 152 ve směru na Želešice. Hlídka událost zadokumentovala, dopravní nehodu předala hlídce
dopravní policie a zajistila odstranění sraženého srnce.

Hlídka přijala oznámení od obyvatelky domu, že její starší syn přišel domů pod vlivem alkoholu a dělal potíže. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že muže již
uklidnil jeho mladší bratr a k problémům již nedocházelo, proto na místě
činnost ukončila.
Strážníci přijali žádost o asistenci od Policie ČR při oznámeném pokusu o sebepoškozování. Strážníci na místo události dorazili jako první a před domem nalezli oznamovatele s partnerkou, která měla sebepoškozováním vyhrožovat.
Obě osoby byly bez známek fyzického poranění, nicméně u ženy bylo zřejmé, že její psychický stav je špatný, proto byl na místo povolán lékař a žena
předána do jeho péče. Událost poté strážníci předali hlídce PČR.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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ADACH spol. s r.o.

KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ
ADACH s.r.o. , Poděbradova 630, Modřice
kontakt : p. Šubrt Ivo 777 121 219

provádíme kompletní klempířské, pokrývačské a izolační práce
‐ střecha na klíč
‐ montáž střešních oken a světlovodů Velux‐ certifikovaná firma
‐ montáž žlabů a svodů ze všech dostupných materiálů
‐ montáž sněhových zachytačů
‐ tesařské práce

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

Hledám ke koupi dům
k trvalému bydlení do
30 km od Brna.
Tel.: 732 222 468

Přijďte posedět do příjemného prostředí naší nově
zrekonstruované restaurace, kde připravujeme

Snídaně
Polední menu
Večeře
Nabídnout můžeme česká i moderní jídla,
široký sortiment alko i nealko nápojů,
kvalitní kávu a domácí dezerty.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Inzerce
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MAĎARSKO
AUTOBUSEM ODJEZDY BRNO
TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ (autobusem)
Hotel Apartman*** 7 nocí 4 990 Kč / osoba
15. 5.–23. 5.
26. 6.–4. 7.

22. 5.–30. 5.
3. 7.–11. 7.

29. 5.–6. 6.
5. 6.–13. 6.
(možné i další termíny)

V ceně: 7× ubytování v apartmánu, doprava, služby delegáta.

POZVÁNKA PRO RODIČE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21.5. 2018 od 17:00 do 19:00 hodin
nám. Svobody 6, Modřice
p. Hana Havelková, ředitelka školky
telefon 777 760 576
www.skolkamodrice.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HAJDÚSZOBSZLÓ (autobusem)
studia, apartmány 9 nocí 5 590 Kč / osoba
14. 5.–25. 5.

1. 6.–12. 6.

19. 6.–30. 6.

V ceně: 9× ubytování ve studiu / apartmánu, doprava,
služby delegáta.

Koupíme byt

TERMÁLNÍ LÁZNĚ EGER (autobusem s výlety)
Hotel Flóra*** 7 nocí 10 990 Kč / osoba NOVINKA!

Modřice nebo
v okrajové části Brna.
Dohoda jistá.

1. 7.–8. 7.
V ceně: 7× ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup
do termálních lázní včetně zážitkové části, sauny a fitness, prohlídka
Egeru s průvodcem (včetně návštěvy známé tržnice s maďarskými
specialitami), výlet do údolí řeky Salajka, doprava, služby delegáta.

Tel.: 731 850 598
Firma

Chemis engine a. s.

Rezervace/info:
CK Hungariatour Brno, Solniční 13
Tel.: 603 485 226
www.hungariatour.cz

hledá pro své pracoviště - čerpací
stanice pohonných hmot v Pasohlávkách zaměstnance na pozici:

OBSLUHA ČERPACÍ STANICE
Zájemci volejte v pracovní dny na
tel.: 777 729 027 pí Neužilová

HLEDÁM
PRONÁJEM BYTU

2+kk nebo 1+1 v Modřicích
Kontakt: Marie Říhová
777 637 040
Předem děkuji za nabídky.

Inzerce

Modřická Stavební firma

Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov, fasády
- drobné stavební opravy
Kontakt: 721 576 248
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Prodám Škodu
Felicii r. v. 2001.

Inzerce

Žádáme všechny zástupce organizací a spolků dotovaných městem
a případně další zájemce, kteří realizují pravidelné aktivity v městě
Modřice a mají zájem je prezentovat v kalendáři Zpravodaje, aby do
uzávěrky Zpravodaje kontaktovali p. Ventrubovou na mail
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz .

Po jednom majiteli, garážovaná,
velmi dobrý stav. Cena dohodou.
Informace na tel. 774 002 172.

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

Události
Datum

30. 4.

Čas

16.00

4. - 6. 5.

Místo

Akce

Areál Pod Kaštany

Pálení čarodějnic

viz program

Ženáčské hody

5. 5.

14.00

kostel svatého Gotharda XI. pouť ke svatému Gothardovi

9. 5.

10-16.00

MŠ Modřice

zápis do MŠ

26. 5.

13.00

Areál Pod Kaštany

Den dětí

30. 5.

19.00

radnice

92. komorní koncert na radnici Setkání při swingu a sborovém zpěvu

16. 6.

13.30

fara

narozeninová oslava Brabrouků
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po >>>
>>>
17:00
18:00
18.00
18:30
18:30,
19:30

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.mesto-modrice.cz

16:45

www.volny.cz/mkmodrice

17:00

www.x-trim.cz

18:30

www.biskupstvi.cz/petrov

18:30

www.fitpeople.cz

19.10

www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
út 9:30
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
9:30
Modřice - Olympia
fitness program pro maminky
9:45 - 10:45 Nám. (:36) … Husova (:40)
kontakt: www.fitmami.cz
… Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia –
11:30
Modřice - Olympia
>>>
15:00
17:00

Městská knihovna 9-12, 13-16
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club
18:00
19:00
st >>>
>>>

čt 9:30

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Smíšený pěvecký sbor města Modřice –
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál
radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny
8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 13-18

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net

9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

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

9:30
15:00
17.45
19.00

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

ne 9:30

kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby v kostele
sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov
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Akce roku 2018
Dětský karneval

7. 4. 2018, od 15 hodin v hotelu Gregor

Ukliďme Česko

14. 4. 2018, sraz v 9 hodin před radnicí

Pálení čarodějnic

30. 4. 2018, od 16 hodin v areálu Pod Kaštany

Ženáčské hody

4. - 6. 5. 2018

Den dětí

26. 5. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Šermířský den

23. 6. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Mezinárodní fotbalový turnaj
mladších žáků v kopané

10. - 12. 8. 2018 fotbalové hřiště za sokolovnou

Svatováclavské hody

28. 9. - 30. 9. 2018

Večer rozsvícených lampiček

29. 10. 2018, od 18 hodin, průvod od sokolovny
na nám. Svobody

Koš vín

10. 11. 2018, od 17 hodin na nám. Svobody 90

Vánoční jarmark

30. 11. 2018, od 15 hodin

Rozsvícení vánočního stromu

27. 11.2018, od 17:00 hodin

Rallye show Vonka Racing

1. 12. 2018, od 8 hodin registrace

Silvestr

31. 12. 2018, od 17:00 hodin na nám. Svobody

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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