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USNESENÍ ZMM 18/2018

z 18. řádného zasedání Zastupitelstva
města Modřice (dále jen „ZMM“),
konaného dne 3. září 2018 v 18 hodin
v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 12 zastupitelů, jmenovitě viz
prezenční listina – řádně omluveni
zastupitelé Konvalinková, Tomandl,
pozdní příchod zastupitelka Šulová)
Usnesení 18Z-Ú1/2018:
ZMM schvaluje v zápisu z 10. mimořádného zasedání ZMM č. M10/2018 na
straně 7 za text Šiška – spouštěcími
sítěmi s neprůhledným 3 m dílem
doplnit text:
Šiška – uvedl, že je to tady řešeno snad
po stopadesáté
Bernátová – odpověděla, že to tedy
ještě nikdy neslyšela
Šiška – řekl, že je vidět, že ho neposlouchá
Bernátová – uvedla, že ho poslouchá
naopak velice bedlivě, protože co
slovo, to perla, a že o tom tedy nemluvil. Zeptala se přítomných, jestli
to někdy slyšeli
občan P. – já ano
Bernátová – řekla, že jsou kamarádi, tak
to mají asi trochu jinak
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-Ú2/2018:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 18.
řádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 18.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Jiřího Brabce a zast. Jana
Skalníka.
ZMM schvaluje program 18. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 18Z-1.1/2018:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o činnosti městského úřadu
a RMM za období od 17. řádného
zasedání ZMM do 03. 09. 2018.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 18Z-2.1/2018:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 18Z-3.1/2018:
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2025/27 o výměře 8 m2 za cenu 2450
Kč/m2 panu K. K. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy po vydání
souhlasu s dělením pozemků SÚ
Šlapanice.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-3.2/2018:
ZMM schvaluje směnu pozemků par. č.
1624/5 o výměře 1219 m2 v majetku
města Modřice za pozemky par. č.
2092/1 a 2092/5 o celkové výměře
1049 m2 v majetku Mgr. D. D. za
podmínky výmazu omezení vlastnického práva k pozemkům par. č.
2092/1 a 2092/5 a zařízením věcného
břemene práva cesty přes pozemek
par. č. 2092/1 a 2092/5.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl,
Bernátová, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)

Usnesení 18Z-3.3.1/2018:
ZMM ruší platnost usnesení 15Z-3.1/2017
ze dne 04. 12. 2017.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Mikuš, Skalník)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)

Usnesení 18Z-3.3.2/2018:
ZMM schvaluje prodej pozemku p. č.
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2025/55 o výměře 31 m² za cenu 2450
Kč/m² žadatelům Ing. H. F., pí H. F.,
p. B. V., p. M. H., MSc; Mgr. L. M.,
Bc. I. M., Mgr. J. M. a Ing. A. H., a to
podílově každému k velikosti jejich
podílu evidovaném na LV č. 3304
a pověřuje RMM uzavřením kupní
smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ Šlapanice.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Skalník)
1 proti (Bernátová)
1 se zdržel (Procházka)

Usnesení 18Z-3.4/2018:
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2485/91 o výměře 13 m2 vzniklý dle
geometrického plánu ze dne 22. 05.
2018 č. 3372 – 82/2018 za cenu 2500
Kč/m2 pí Mgr. D. M. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy po vydání
souhlasu s dělením pozemku SÚ
Šlapanice.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš, Skalník)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)

Usnesení 18Z-3.5/2018:
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2485/92 o výměře 35 m2 vzniklý dle
geometrického plánu ze dne 22. 05.
2018 č. 3375 – 85/2018 za cenu 2500
Kč/m2 panu R. B. a pověřuje RMM
uzavřením Kupní smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ
Šlapanice.
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Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
0 proti
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl)

Usnesení 18Z-3.6/2018:
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2485/93 o výměře 15 m2 vzniklý dle
geometrického plánu ze dne 22. 05.
2018 č. 3373 – 85/2018 za cenu 2500
Kč/m2 panu Ing. J. G. a pověřuje
RMM uzavřením Kupní smlouvy po
vydání souhlasu s dělením pozemků
SÚ Šlapanice.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník)

Usnesení 18Z-3.7/2018:
ZMM zamítá prodej části pozemku par.
č. 2485/31 o výměře 51 m2 panu R. B.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-3.8/2018:
ZMM zamítá prodej části pozemku par.
č. 2485/31 o výměře 58 m2 panu Ing.
J. G.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 4 – Projednání hospodaření
města
Usnesení 18Z-4.1/2018:
RMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období
1-7/2018.

62

Zpravodaj 10/2018

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-4.2.1/2018:
ZMM schvaluje zařazení dotace ve výši
8000 Kč Smíšenému pěveckému
sboru Kantiléna, z. s., do rozpočtu
města Modřice na rok 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-4.2.2/2018:
ZMM schvaluje zařazení dotace ve výši
141 000 Kč Diecézní charitě Brno –
oblastní charita Rajhrad do rozpočtu
města Modřice na rok 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-4.2.3/2018:
ZMM schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 141 000 Kč mezi městem Modřice (dárce) a Diecézní charitou Brno
– oblastní charita Rajhrad (obdarovaný).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-4.3/2018:
ZMM bere na vědomí RO č. 3/2018 provedené RMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-4.4.1/2018:
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2018 rozpočtu města Modřice na
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rok 2018 na straně příjmů po RO 122
481 800 Kč a na straně výdajů po RO
196 645 600 Kč jako schodkový se
schodkem ve výši – 74 163 800 Kč a
financováním ve výši 2 770 000 Kč.
K financování a vyrovnání schodku
rozpočtu bude využita rozpočtová
rezerva města Modřice z předchozích let.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)

Usnesení 18Z-4.4.2/2018:
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených
investičních akcí města Modřice pro
rok 2018 do rozpočtového opatření č.
4/2018 v celkové výši po RO 115 690
000 Kč.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)

Usnesení 18Z-4.4.3/2018:
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených
dotací z rozpočtu města na rok 2018
do rozpočtového opatření č. 4/2018 v
celkové výši po RO 2 291 500 Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 5 – Projednání úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
Usnesení 18Z-5.1/2018:
ZMM schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na poskytnutí úvěru na
výstavbu Víceúčelové sportovní
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haly Modřice ve výši 79 000 000 Kč
nabídku bankovního domu Komerční banka, a. s., ve výši úvěrové sazby
2,13 %.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)

Usnesení 18Z-5.2/2018:
ZMM schvaluje smlouvu o úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
Modřice ve výši úvěru 79 000 000
Kč mezi městem Modřice (klient) a
Komerční bankou, a. s. (banka).
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)

Bod 6 – Zprávy z činností výborů
Usnesení 18Z-6.1/2018:
ZMM bere na vědomí zápis č. 37 ze
zasedání FV.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-6.2/2018:
ZMM bere na vědomí zápis ze zasedání
KV ze dne 15. 08. 2018 a bere na vědomí
návrh kritérií pro přidělování městských bytů.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Různé, diskuze
Usnesení 18Z-7.1/2018:
ZMM schvaluje Plánovací smlouvu mezi
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městem Modřice (město) a J. K.
(žadatel).
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
3 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl)
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)

Usnesení 18Z-7.2/2018:
ZMM schvaluje finanční příspěvek
města Modřice do fondu financování
systému IDS JmK na rok 2019 ve výši
262 300 Kč a schvaluje zařazení částky do rozpočtu města na rok 2019.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)

Usnesení 18Z-7.3/2018:
ZMM schvaluje Římskokatolické farnosti
Modřice rozšíření využití poskytnuté
dotace na rok 2018 z rozpočtu města
Modřice o provedení stavebních prací na opravě krovu a střechy věže
kostela sv. Gotharda.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Skalník)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Mikuš)
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Usnesení 18Z-7.4/2018:
ZMM bere na vědomí zprávu o provedených krocích k žádosti o projednání rušení nočního klidu na nám.
Svobody.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 18Z-7.5/2018:
ZMM bere na vědomí dopis pátera Mgr.
Sebastiana Gruca, administrátora
modřické farnosti.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 8 – Hodnotící zpráva volebního
období 2014–2018
Usnesení 18Z-8.1/2018:
ZMM schvaluje hodnotící zprávu volebního období 2014–2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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ZÁPIS 18-ZMM/2018
Ve zde uveřejněném textu zápisu jsou kurzivou zvýrazněny pasáže, které požadoval
zanést do zápisu jeho ověřovatel zast. Skalník. Zápis vyhotovený zapisovatelkou a
odsouhlesený druhým ověřovatelem zast. Brabcem tyto texty neobsahoval.
z 18. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 3. září 2018 v
18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 12 zastupitelů (jmenovitě viz
prezenční listina), pozdější příchod
ohlásila zast. Šulová, omluvili se
zast. Tomandl a zast. Konvalinkovářádně omluven zastupitel Brabec,
zastupitel Mikuš a zastupitelka Konvalinková, pozdější příchod
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Josef Šiška
v 18:02 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
12 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. Jiřího Brabce a zast. Jana Skalníka
Zapisovatelka: Lenka Knotková, DiS

Hlasování o návrhu starosty:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání
ZMM:
Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání majetkových transakcí
4) Projednání hospodaření města
4.1 Zpráva o hospodaření města v
období 1-7/2018
4.2 Projednání žádostí o dotace z
rozpočtu města
4.3 Rozpočtové opatření č. 3/2018
4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2018
5) Projednání úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
5.1 Projednání nabídek na úvěr
5.2 Projednání smlouvy na úvěr
6) Zprávy z činnosti výborů
6.1 Zpráva z činnosti FV
6.2 Zpráva z činnosti KV
7) Různé, diskuze
8) Hodnotící zpráva volebního období
2014–2018
Závěr
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Protinávrhy na program nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu programu:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl schválen beze změn.

Předsedající konstatoval, že zápisy ze
17. řádného zasedání ZMM a z 10.
mimořádného zasedání ZMM byly
schválenými ověřovateli ověřeny a
společně s usneseními řádně uloženy u asistentky starosty města k
nahlédnutí. K dnešnímu dni obdržel
připomínky zast. Bernátové k zápisu
z 10. mimořádného zasedání ZMM,
které zastupitelé obdrželi v podkladech k dnešnímu jednání. Vznesl dotaz na ostatní zastupitele, zda nemají
nějaké další připomínky.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Připomínka zast. Bernátové:
1) Připomínka předložena elektronickou
poštou dne 23. 08. 2018. Požaduje do
zápisu 10. mimořádného zasedání
ZMM č. M10-ZMM/2018 doplnit na
straně č. 7 za text: „Šiška – spouštěcími sítěmi s neprůhledným 3m
dílem“ následující text:
Šiška – uvedl, že je to tady řešeno snad
po stopadesáté
Bernátová – odpověděla, že to tedy
ještě nikdy neslyšela
Šiška – řekl, že je vidět, že ho neposlouchá
Bernátová – uvedla, že ho poslouchá
naopak velice bedlivě, protože co
slovo, to perla, a že o tom tedy nemluvil. Zeptala se přítomných, jestli
to někdy slyšeli
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občan P. – já ano
Bernátová – řekla, že jsou kamarádi, tak
to mají asi trochu jinak
O doplnění rozhoduje nejbližší zasedání
ZMM. Předsedající otevřel k této
žádosti diskusi a očekával návrhy na
usnesení.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – vysvětlila, proč chce výše
uvedené do zápisu doplnit. V již
ověřeném zápise z 10. mimořádného zasedání ZMM dne 25. 06. 2018
pan starosta nařídil zapisovatelce,
aby udělala změnu a poslední větu
jednání, kterou ověřovatelka uznala
za nepodstatnou a označila ji červenými závorkami, v zápise ponechat.
Tuto větu řekla ona a zní: „Panu
Tomandlovi dávám za pravdu, ale už
jsem zapomněla, co jsem chtěla říct.“
Nedá se rozhodně říct, jak uvedla
zapisovatelka, že zápis je doslovný,
proto tam tato věta zůstala. Jak zastupitelé slyšeli, řekla i další věty, které v
zápise nejsou, a jistě si udělají úsudek
proč. Zeptala se ostatních zastupitelů na jejich názor, které z jejich již
zmíněných sdělení je důležitější. Jestli
to, které bylo zveřejněno, nebo to, co
prokazatelně řekla a v zápise nebylo.
Osobně si myslí, že ani jedno není
podstatné pro projednávaný bod jednání, a pokud by pan starosta nezasahoval do ověřeného zápisu, vůbec by
ji nenapadlo mít k němu připomínky
a chtít, aby byl takto doplněn. Ale jinou možnost nemá. V této souvislosti
požádala pana starostu, aby s těmito
praktikami přestal, protože je to
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docela ubohé. Řekla, že oba ví, že asi
na pivo spolu chodit nebudou, ale to,
že mají rozdílné názory, by se takhle
řešit nemělo. Zároveň upozornila budoucí ověřovatele, aby si předtím, než
zápis, který ověřili, podepíšou, zjistili,
zda v něm nedošlo ke změnám, o
kterých neví.
Šiška – nesouhlasil s opravou ověřeného zápisu. Nikdy ověřený zápis
neopravoval.
Po přečtení zápisu a jeho kontrole se
zvukovým záznamem a až má podepsaný zápis, tak ho ověřují ověřovatelé. Potvrdil, že větu, kterou zastupitelka Bernátová říkala, tam nechal a
tyto, které chce doplnit, tam nebyly.
Trval na tom, aby tam zůstala ta věta,
protože na zasedání ZMM zazněla
a ověřovatelka, když ověřovala ten
čistopis, tak si toho nevšimla. Ověřovatelé to ověřili oba dva, takže neví,
na čí straně byla chyba.
Bernátová – požádala starostu, aby postup podrobně popsal.
Šiška – uvedl, že zapisovatelka zpracuje
zápis, dá ho přečíst jemu, pak se posílá ověřovatelům a ti ho ověří. Jejich
připomínky zkontroluje, a pokud si
není jistý, tak je ověří se zvukovým
záznamem a vypracuje se čistopis,
který podepíše on a pak ověřovatelé.
Bernátová – sdělila, že ověřovatelka
dala tu větu do červené závorky, jako
x dalších vyjádření předtím, protože
považovala tuto výpověď za nepodstatnou a starosta poručil zapisovatelce, aby to tam nechala, ale nikdo ji na
to již neupozornil. Tzn. že ona by to
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ověření musela dělat 2x. Jednou když
zápis ověřuje a pak po starostově
podpisu.
Šiška – uvedl, že to byla věta přesně nad
jejím podpisem
Bernátová – odpověděla, že by musela
kontrolovat celý zápis, jestli v něm
nebyly udělány nějaké změny, a to
není v lidských silách to dělat 2x.
Šiška – řekl: „To je váš názor.“
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje v zápisu z 10. mimořádného zasedání ZMM č. M10/2018 na
straně 7 za text Šiška – spouštěcími
sítěmi s neprůhledným 3m dílem
doplnit text:
Šiška – uvedl, že je to tady řešeno snad
po stopadesáté
Bernátová – odpověděla, že to tedy
ještě nikdy neslyšela
Šiška – řekl, že je vidět, že ho neposlouchá
Bernátová – uvedla, že ho poslouchá
naopak velice bedlivě, protože co
slovo, to perla, a že tom tedy nemluvil. Zeptala se přítomných, jestli to
někdy slyšeli
občan P. – já ano
Bernátová – řekla, že jsou kamarádi, tak
to mají asi trochu jinak
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
18Z-Ú1/2018

Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 18.
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řádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 18.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Jiřího Brabce a zast. Jana
Skalníka.
ZMM schvaluje program 18. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.

Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
18Z-Ú2/2018

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
Místostarostka Chybíková – doplnila
zprávu starosty o výčet rozpracovaných investičních akcí:
Oprava chodníků Benešova–Komenského
- Bude provedena část po Komenského 403, pokračovat se může až
po vyřešení technických problémů s
kabely E.ON.
Chodníky Husova–Masarykova
- Dokončení bude 15. 09. 2018, bylo
posunuto z důvodu pozdějšího vydání zvláštního užívání komunikace
– dostali až 27. 04. 2018.
- Ozelenění na podzim a na jaře.
Přechod Chrlická – prodloužení chodníku + místo pro přecházení
- Dosud není vydáno stavební
povolení, žádost podána 14. 05. 2018,
několikrát telefonicky urgováno.
Chodník Nádražní prodloužení u mostu
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+ místo pro přecházení
- Dosud není vydáno stavební povolení, žádost podána 14. 05. 2018.
- Řízení zahájeno 02. 08. 2018, několikrát telefonicky urgováno.
Regenerace Hybešova 596 zázemí pro
četu
- Kancelář vedoucího, hygienické
zázemí, šatna, garáž pro část techniky, dílna.
- Pokud se schválí RO, realizace
začne v září.
Sběrný dvůr
- Není rozhodnuto o dotaci, pravděpodobně v září.
- Žádost podána 09. 01. 2018 (doplněna 29. 01. 2018) – realizace přesunuta
do dalšího volebního období.
Parčík Bobrava
- Žádost o závazné stanovisko Úřadu
územního plánování MěÚ Šlapanice
je podáno, následně bude žádáno o
územní rozhodnutí o změně využití
území.
Zóna oddechu u vodní nádrže Masarykova
- Probíhá aktualizace rozsahu projektových prací, následuje územní řízení o změně využití území - realizace
přesunuta do dalšího volebního
období.
Zóna oddechu Primál
- Zadána PD pro územní řízení.
Veřejné prostranství Husova –Komenského
- 1. etapa regenerace zeleně hotová, zpracovává se PD pro územní
rozhodnutí na změnu využití území,
následně možná realizace, umístění
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popelnic dle požadavků SVJ 598.
Dětská hřiště
- Došlo k výměně hracích prvků za
modernější, trvanlivější a takové,
které podporují fyzické dovednosti
dětí, u všech těchto prvků je u dětí
do 6 let nutný dohled dospělého.
V diskusi vystoupili:
Skalník – zeptal se, zda se v rámci
realizace akce Primál řeší přístup
do lokality? Jak se občané do této
lokality bezpečně dostanou?
Chybíková – vysvětlila cestu, kudy bezpečně na Primál dojít – Po náměstí
Svobody dolů, odbočka cyklotrasa,
podejde se obchvat a po polních
cestách až na Primál
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o činnosti městského úřadu
a RMM za období od 17. řádného
zasedání ZMM do 03. 09. 2018.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-1.1/2018

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi
zprávu o plnění úkolů uložených na
zasedání ZMM starostovi či RMM
včetně příloh k některým uloženým
úkolům.
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Zpráva o plnění úkolů
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a
po posouzení památkáři objektu
na nám. Svobody 171, ZMM ukládá
RMM předložit ZMM návrhy na
budoucí využití objektu.
Plnění úkolu
V současné době pokračujeme ve spolupráci s Fakultou architektury VUT
Brno. Studie využitelnosti objektu
bude nabídnuta jako jedno z volitelných zadání v zimním semestru školního roku 2018/2019. Pokud se nikdo
ze studentů nepřihlásí, je návrh
postupovat formou architektonické
soutěže. Po konzultaci s Ing. arch.
Grymem, se jeví jako nejvhodnější
dvoukolová anonymní otevřená
soutěž nebo vyzvaná soutěž, kdy se
vyzve cca 5 architektů ke zpracování
studie. Pokud se nepřihlásí studenti
– to bude známo koncem září, bude
ZMM předložen návrh na vyhlášení architektonické soutěže – úkol
se přesouvá do dalšího volebního
období.
Usnesení 11Z-3.3/2016
ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v
majetku společnosti Bobrava, spol.
s r. o., na město Modřice a pověřuje
RMM a MO přípravou podkladů ke
schválení převodu vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolů
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Probíhá intenzifikace ČOV Bobrava. Po
dokončení bude obnoveno jednání
o převodu – úkol se přesouvá do
dalšího volebního období
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
Město obdrželo stanovisko OÚP JMK ke
studii PPO na soulad se ZÚR JMK.
Studie je v mírném rozporu se ZÚR
JMK. Vyjádření bylo předáno projekční kanceláři, která zajistí úpravu
studie do souladu se ZÚR JMK. Dále
bylo obdrženo vyjádření MD, které
bylo taktéž předáno projekční kanceláři. Projekční kancelář bude ještě
oslovovat SŽDC. Připomínky všech
budou zapracovány do studie – úkol
se přesouvá do dalšího volebního
období.
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
V současné době je zpracována projektová dokumentace, projednává
se s dotčenými. Je podaná žádost
o odnětí ze zemědělského půdního
fondu a o závazné stanovisko Úřad
územního plánování. Po získání
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těchto dokumentů bude požádán
stavební úřad o vydání územního
rozhodnutí o změně využití území s
umístěním jednotlivých ploch.
Ze strany některých členů pracovní
skupiny byly vzneseny připomínky k projektu. V září bude svolána
schůzka k projednání s projektanty a
vydání finální verze projektu. Připomínky jsou takového charakteru, že
úprava projektu nebude mít vliv na
projednávání u dotčených a stavebního úřadu.
Projekt byl projednán s vlastníky
sousedního pozemku, k využití jako
vícegenerační hřiště nemají připomínky. Bylo dohodnuto, že mezi
jejich pozemky a hřištěm bude na
náklady města vybudován nový
neprůhledný plot. Do konce srpna
bude zpracován prováděcí projekt
plotu, odsouhlasen se sousedy a
může být zrealizován.
Ostatní sousední pozemky a stavby jsou
v majetku města.
Místostarosta Chybíková doplnila plnění
úkolu.
- úkol se přesouvá do dalšího volebního
období
Usnesení 16Z-8.2.2/2018
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.
Usnesení 17Z-10.2.1/2018
ZMM bere na vědomí návrh KV na
doplnění údajů do formuláře žádosti
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o přidělení městského bytu a návrh
kritérií a jejich vah a pověřuje RMM
a OVV posouzením a zapracováním
návrhů do příslušných dokumentů.
Plnění úkolu
Předanou přílohou k zápisu ze zasedání
KV ze dne 17. 05. 2018 s doporučeními k přidělování bytů se zabývala
RMM a právník města. Přípisem ze
dne 28. 06. 2018 (viz příloha č. 1)
adresovaným KV k rukám předsedy
KV p. Tomandlovi, byl KV vyzván
k doplňujícím informacím na bližší
specifikaci hodnotících kritérií s
odpovídajícím bodovým zařazením
(0–10 bodů) u sociálního kritéria a
o upřesnění, jakou formou bude vyžadováno prohlášení o bezdlužnosti
vůči orgánům státní správy a vůči
majiteli bytové jednotky či objektu
bydlení. U tohoto upřesnění také
sdělit, jaký dopad bude mít případné
nesplnění podmínky bezdlužnosti
(zda vyloučení z pořadníku či nižší
bodová hodnota). Dále bylo žádáno
upřesnění bodového hodnocení v
okamžiku, kdy nějaký člen domácnosti žadatele je invalida, a jakým
způsobem. Poslední dotaz byl:
Jakým způsobem budou požadované navržené informace o příjmu
a majetkových poměrech žadatele hodnoceny? Do dne odeslání
podkladů zastupitelům nebyly tyto
dotazy zodpovězeny. Rozpracování
kritérií bylo zasláno dodatečně a
bude projednáno v bodě 6.2 dnešního ZMM – úkol splněn
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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
vyjednáním směny pozemků.
Plnění úkolu
Podmínky směny jsou vyjednány,
směna bude projednána v bodě
3 – projednání majetkových transakcí dnešního zasedání ZMM – úkol
splněn
Usnesení 17Z-10.2.2/2018
ZMM ukládá RMM prověřit možnost
čerpání vody z řeky Svratky nebo
vybudovat novou městskou studnu
a v této souvislosti vypracovat kalkulaci potřeby vody na zalévání.
Plnění úkolu
Viz zpráva příloha č. 2
Místostarostka Chybíková podala bližší
informace k plnění úkolu:
Konzultace na Odboru životního prostředí MÚ Šlapanice:
Odběr povrchové vody podléhá
vodoprávnímu povolení.
Případná úprava místa pro odběr
vody podléhá stavebnímu povolení
vodoprávního úřadu (jedná se o
vodní dílo).
V obou případech je nutný souhlas
správce toku.
Povodí Moravy, s. p., bylo požádáno
o vyjádření k oběma požadavkům
na tocích Svratka, Mlýnský náhon a
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Bobrava, doposud bez odpovědi.
Samotný odběr se jeví jako komplikovaný – nedostačující technika
(čerpadlo, přípojka el. energie – při
použití náhradního zdroje nutná
obsluha 4 pracovníků)
Navíc 24. 7. 2018 vydal MÚ Šlapanice,
odbor životního prostředí Opatření
obecné povahy – zákaz odběru povrchových vod (sp.zn. OŽP/8771-2018/
MOU)
S BVK, a. s., byla projednána možnost
využití momentálně nepoužívaných
stávajících přípojek s vodoměrem,
nutná platba vodného, v roce 2018 je
to 37,08 Kč vč. DPH/m³.
Nutno prověřit možnost napouštění
cisterny z těchto přípojek.
Vybudování nové městské studny – s
hydrogeologem je nutné vytipovat
vhodné místo, provést průzkumný
vrt a posoudit jeho vydatnost.
Byla oslovena studnařská firma k
prověření stávajících městských
studní – technického stavu a vydatnosti přítoku. Do rozpočtů na další
roky navrhuji zahrnout částky na
jejich prověření, zejména těch, které
jsou nepřístupné veřejnosti a v jejich
blízkosti je možnost napojení čerpadla na el. energii.
Bylo jednáno se společností HV elektro,
s. r. o., Nádražní 326, Modřice (areál
bývalé Fruty) o možnosti odběru
vody z jejich dostatečně vydatné
studny. Mají zřízené odběrné místo
vhodné pro napouštění cisterny
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města. Bude dohodnut zkušební
odběr vody pro zalévání do konce
září za cenu max. 37,08 Kč vč. DPH/
m³. Pokud se odběr osvědčí, budeme jednat o možnosti dlouhodobé
spolupráce.
V současné době je možné ze studny v
objektu nám. Svobody 90 načerpat
necelý 1 m3 vody za 20 min, studna
se doplní vodou za cca 6 h.
Kalkulace potřeby vody na zalévání –
odhad
Počet stromů – cca 200 stromů stáří
do 5 let
Potřeba 70 l/strom / jedno zalití,
předpokládá se zalévání 2x za týden
po dobu 4 měsíců (1/2 května – 1/2
září), to je 18 týdnů, cena za 1 m3
vody do 37,08 Kč vč. DPH
Spotřeba vody za sezonu cca 500 m³
vody………………… cena do 20 000 Kč.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – informovala o zalévání
stromů pomocí vaků, aby voda netekla mimo – pověřila Šulu zjištěním
informací
Chybíková – o této možnosti ví, a že
město prověřuje i jiné možnosti
Procházka – informoval, že v rámci budování městských studní byly letos
otevřeny dotační tituly – požádal o
prověření podmínek
Kratochvíl – jakým způsobem řeší fotbalový klub vodu na zalévání hřiště?
Šiška – ze studní
občan K.– zeptal se, zda by bylo možné
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zařadit Modřice na seznam obcí
postižených suchem v rámci dotace
Dešťovka
Šiška – slíbil prověřit. Dále informoval,
že základní škola momentálně řeší
přes dotační tituly jímání dešťových
vod a její odvod do kanalizace,
takže je možné, že je město v tomto
zařazeno.
Mikuš – zeptal se, jestli město úplně
upustilo od možnosti čerpání vody z
náhonu
Chybíková – byl vznesen dotaz na
Povodí Moravy, za jakých podmínek
by bylo možné čerpání, ale zatím
nevíme výsledek
- úkol se přesouvá do dalšího volebního
období
Usnesení 17Z-10.2.3/2018
ZMM ukládá RMM vypracovat plán
rozvoje městské zeleně, který by
nastavil jasná pravidla výsadby a
údržby veškeré zeleně a jehož realizace by vedla ke zlepšení životního
prostředí města.
Plnění úkolu
Viz zpráva příloha č. 3
Místostarostka Chybíková podala bližší
informace k plnění úkolu:
V roce 2015 byl zpracován odbornou
firmou dokument Manuál zelených
ploch, který je koncepčním materiálem a vodítkem k péči a obnově zeleně ve městě. Jsou v něm
doporučené druhy zeleně vhodné
k výsadbě do městských prostor a
způsob péče o ně.
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S tímto dokumentem byl seznámen KV
(Bernátová, Procházka) při své kontrole dne 24. 02. 2016, zpráva KV byla
projednána na 7. ZMM 07. 03. 2016.
Při zpracování doposud zadaných studií
úprav zeleně a veřejných prostranství, tj. revitalizace veřejného prostranství Husova–Komenského, okolí
Primálu a okolí vodní nádrže při ul.
Masarykova je dle tohoto dokumentu postupováno.
Ke zvážení je, zda postupovat tak jako
doposud po ucelených částech
města – viz již rozpracované studie,
což doporučoval doc. Ing. Petr K.
ze Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity, nebo zadat plán rozvoje
městské zeleně pro území celých
Modřic ke zpracování odborné
firmě. S obnovou a novou výsadbou
souvisí v mnoha případech i úpravy
veřejných prostranství (doplnění
mobiliáře, případně cest, osazení
herních prvků apod.).
Při náhradních výsadbách za pokácené
stromy se v současné době postupuje buď podle doporučení KŽP z
roku 2015, nebo se nahrazují dříve
havarijně pokácené stromy.
Při obnově trávníků např. po rekonstrukcích chodníků se bude ve
vhodných místech doplňovat zeleň
uvážlivě, např. štěrkové záhony,
vhodné keře apod. Je nutno respektovat inženýrské sítě.
Do rozpočtů na další roky by mohla být
zahrnuta částka na projektovou pří-
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pravu a realizaci revitalizace dalších
veřejných prostranství s vyjasněnými vlastnickými vztahy, např. plochu
mezi ul. Komenského–Sadová, nám.
Svobody.
Prostory pro výsadbu, navrhované
spolkem Za čisté a klidné Modřice,
se postupně prověřují z hlediska
uložení inženýrských sítí s využitím
Mapy obce DATAPROCON.
Požadavek na zpracování studií veřejných prostranství byl předán na
MÚ Šlapanice (naše ORP) – mají
možnost čerpat dotace. Ty požadují,
aby bylo zahrnuto do plánu MAS
Bobrava, požadavek na zařazení do
plánu na rok 2019 byl odeslán, doposud bez odezvy.
V diskusi vystoupili:
Procházka – navrhl vypracování celé
studie najednou pro celé Modřice a
pak rozpracování jednotlivých částí
- úkol se přesouvá do dalšího volebního období
Usnesení 10M-Z-1.3/2018
ZMM schvaluje přijetí úvěru ve výši 80
000 000 Kč na dokončení výstavby
„Víceúčelová sportovní hala Modřice“ a pověřuje starostu předložením
smlouvy o úvěru ke schválení na
následujícím ZMM.
Plnění úkolu
Nabídky na poskytnutí úvěru a návrh
smlouvy jsou předloženy k projednání v bodě 5 – projednání úvěru
na výstavbu Víceúčelové sportovní
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haly dnešního zasedání ZMM – úkol
splněn
Úkoly uložené bez usnesení:
zast. Konvalinková
Na mimořádném ZMM sdělit možnost
osazení příjezdové polní cesty na
Primál závorou a dopravní značkou
Zákaz vjezdu.
Plnění úkolu
Tento požadavek byl prověřen na příslušném správním silničním úřadě
Městského úřadu Šlapanice. K osazení by bylo potřeba souhlasů všech
majitelů pozemků v lokalitě na cestu
navázaných a současně by vjezd
musel být umožněn i těm, kteří zde
mají jiné aktivity, např. obdělávání
pozemků, povolená stavební činnost
atd. Z tohoto důvodu se závora a
značka dále jeví jako bezpředmětná
– úkol splněn.
zast. Skalník
U těch majitelů pozemků, kteří nemají
stavební povolení, zjistit, na základě čeho úpravy provádí a jak jim
zamezit.
Plnění úkolu
Výzvou ze dne 11. 07. 2018 pod značkou
Mod 1995/2018 byli osloveni všichni
majitelé závozem dotčených pozemků v lokalitě Primál. Všichni ve
svých vyjádřeních uvedli, že oni závoz neprovádějí, tudíž na něj nemají
povolení, případně, že jej provádějí
fy GAS Transport, ať s jejich souhlasem nebo i bez jejich souhlasu. Vše
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v této věci řeší SÚ Šlapanice a OŽP
Šlapanice. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou vyjádření dotázaných zveřejněny. Jsou k nahlédnutí
u starosty města – úkol splněn
V diskusi vystoupili:
Bernátová – zeptala se, zda ví z hlavy,
kolik je majitelů pozemků, a zda byli
tito osloveni kvůli souhlasu s umístěním závory
Chybíková – osloveni nebyli, jelikož
musí být umožněn vjezd těm, kteří
tam mají nějaké stavební povolení
Bernátová – doplnila, že tuto kauzu
bedlivě sleduje, a proto zastupitele
informovala o dalším vývoji této
kauzy, citovala ze sdělení státního
zástupce.
Dne 12. 07. 2018 vydal SÚ Šlapanice
1. výzvu k bezodkladnému zastavení
prací na pozemku 1690/195, což je
pozemek rodiny M., která jako jediná
nedala souhlas se závozem, a přesto
jí byl pozemek zavezen, a oznámení
o zahájení řízení o nařízení odstranění terénních úprav na témže pozemku.
Dále usnesením státního zástupce
Okresního státního zastupitelství
Brno-venkov ze dne 03. 07. 2018
bylo zrušeno usnesení Obvodního
oddělení policie ČR Rajhrad z 08.
06. 2018, které řešilo stížnost M. na
podezření ze spáchání trestného
činu poškození cizí věci s tím, že
případ odložilo, protože tento trestný
čin nebyl spáchán. M. proti tomuto
rozhodnutí podali stížnost a toto nové
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usnesenímimo jiné uvádí, že odložení
věci je předčasné a neodůvodněné a
bude nezbytné pokračovat v dalším
prověřování.
Je zde uvedena další zajímavá věc,
že nájem, resp. nájemní smlouva,
žádným způsobem neopravňuje
ke změně využití území, k vyřízení
stavebního povolení ani k provedení
terénních úprav. (To jen pro informaci místostarostky, která tvrdila, že v
té době, kdy závoz začal, to možné
bylo.)
Státní zástupce dále uvádí, a to už
se vlastně týká i ostatních pozemků,
že jak AGRO Modřice (v té době
nájemce), tak i GAS Transport (firma
provádějící závoz) si byli vědomi,
že k provádění terénních úprav je
zapotřebí veřejnoprávního povolení,
jehož vydání nedbali. GAS Transport
prováděl terénní úpravy v době před
vydáním jakéhokoliv rozhodnutí ve
věci, dokonce i před rozhodnutím o
změně využití území, které by ani
samo nepostačovalo k provádění
terénních úprav.
Vrátí-li se k M.,tak OOP ČR Rajhrad
neporovnalo tehdejší a aktuální stav
předmětného pozemku a nezjistilo,
zda po 20 01 2010 po výzvě SÚ Šlapanice k zastavení prací došlo k dalšímu
zavážení či nikoliv a nezjistilo, zda
pozemek M. byl zasažen protiprávně
provedenými stavebními úpravami.
Tady upozorňuje na podobné rozhodnutí OOP ČR Rajhrad z r. 2012,
kterému bylo státním zastupitelstvím
předáno k vyřešení trestní ozná-
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mení města Modřice na trestný čin
neoprávněného nakládání s odpady
a pro poškození cizí věci na firmu
GAS Transport na pozemku města
1690/186. OOP ČR Rajhrad rozhodla
tehdy rovněž o odložení věci. Dokonce v jejich tehdejším zdůvodnění četla, že na dotčeném pozemku probíhá
zemědělská činnost, tzn. že policisté
se tam nebyli ani podívat, protože
jak je známo, nikdo na uvedených
pozemcích nehospodaří ani dnes.
Co se týká rodiny M., státní zástupce
zmiňuje uplatnění námitky zástupce
rodiny na nepravost podpisů na souhlasu s provedením terénních úprav
a uvádí, že OOP ČR Rajhrad nezjistilo
a neupřesnilo, které konkrétní listiny
obsahují falšované podpisy a zejména
kdo podpisy falšoval, a nedostatečně
provedlo šetření směřující k ustanovení neznámé osoby (což měl být muž
okolo 30 let silnější postavy, s řetízky
kolem krku), která měla jednat za
společnost AGRO Modřice a měla
dokumenty s falšovanými podpisy
doručovat na stavební úřad.
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:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-2.1/2018
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Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
3.1 Prodej pozemku p. č. 2025/27
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k podané žádosti o
odkoupení pozemku par. č. 2025/27
p. K. K., Prusinovského 815, Modřice. Jedná se o pozemek s výměrou
8 m2, který tvoří funkční celek s
RD č. p. 815 ve vlastnictví žadatele.
Znalecký posudek stanovil cenu
obvyklou ve výši 2450 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru (dále jen
„MO“) Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – zeptala se, jak je možné,
že si stavebník vybuduje dům nebo
zahradu na cizím pozemku
Höklová – jeden z důvodů může být
digitalizace katastru Modřic, kdy se
zjistilo, že pozemky nectí hranice
Bernátová – takže to nedělají vědomě?
Höklová – ne
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2025/27 o výměře 8 m2 za cenu 2450
Kč/m2 , panu K. K. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy po vydání
souhlasu s dělením pozemků SÚ
Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
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3.2 Výstavby Cyklostezky – směna
pozemků
V podkladech zastupitelé obdrželi
podklady a komentáře k návrhu
na směnu pozemků par. č. 1624/5
o výměře 1219 m2 v majetku města
Modřice za pozemku par. č. 2092/1
a 2092/5 o celkové výměře 1049 m2
v majetku Mgr. D. D., Nerudova
14, Brno. Směna je navrhována za
účelem plánovaného vybudování
cyklostezky ve směru západ–východ s napojením na Cyklostezku
Brno–Vídeň v k. ú. Rebešovice. Na
navrhované pozemky ke směně byl
vypracován znalecký posudek pro
porovnání ceny, který hovoří pro
vyšší hodnotu pozemku Mgr. D. D.,
byť jejich výměra je menší.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Skalník – je nutné věcné břemeno vybudování cesty? Za současného stavu
nemá zajištěn přístup?
Šiška – má zajištěn přístup zespodu
Skalník – když se tam postaví cyklostezka, může být využívána např.
zemědělskými stroji a bude tato
cesta poškozována. A v okamžiku,
když je tam věcné břemeno, nic se s
tím nedá dělat
Chybíková – ty cyklostezky musí něco
vydržet. Ne že by po nich jezdila
denně těžká technika, ale něco
vydrží
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Šiška – tato cyklostezka, která se zde
bude budovat, nebude mít takovou
konstrukci, aby po ní jezdila těžká
vozidla, ale takovou konstrukci, aby
přes ni mohla přejet
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje směnu pozemků par. č.
1624/5 o výměře 1219 m2 v majetku
města Modřice za pozemky par. č.
2092/1 a 2092/5 o celkové výměře
1049 m2 v majetku Mgr. D. D. za
podmínky výmazu omezení vlastnického práva k pozemkům par. č.
2092/1 a 2092/5 a zařízením věcného
břemene práva cesty přes pozemek
par. č. 2092/1 a 2092/5.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.2/2018

3.3 Prodej části pozemku par. č. 2025/1
V podkladech zastupitelé obdrželi
podklady a komentář k prodeji části
pozemku par. č. 2025/1 o výměře
31 m2, o který požádali vlastníci
bytových jednotek Prusinovského
639, H. F., H. F., B. V., M. H., L. M. a I.
M., J. M. a A. H. Dle aktualizovaného
znaleckého posudku je cena pozemku za 1 m2 stanovena na 2.450,- Kč/
m2(původní znalecký posudek byl
na částku 2.000,- Kč/m2).
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová – tato žádost je zde již po
několikáté. Původně byl schválen
prodej SVJ. Z jakého důvodu nezaplatili?
Höklová – nejdříve se to řešilo prodejem SVJ, ale následně si požádali o
prodej podílově.
Bernátová – uvedla, že si myslí, že
původně žádali (resp. fi DIRS) o pronájem parkovacích míst a obec jim to
nepovolila, a přesto si to oplotili.
Hoklová – sdělila, že tehdy město nepovolilo ne pronájem, ale odkoupení
této plochy,
protože se jednalo o zábor veřejného
prostranství. Související pozemky se
prodávaly po částech a ten poslední
(o kterém se bavíme) byl ošetřen
nájemní smlouvou. Zjišťovala v této
věci skutečnosti a neoficiálně jí bylo
sděleno, že plot je povolený.
Mikuš – podíly jsou stejné?
Höklová – ne, velikost podílu se odvíjí
od velikosti bytu
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM ruší platnost usnesení 15Z-3.1/2017
ze dne 04. 12. 2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš,
Skalník)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.3.1/2018
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku p. č.
2025/55 o výměře 31 m² za cenu 2450
Kč/m² žadatelům Ing. H. F., pí H. F.,
p. B. V., p. M. H., MSc; Mgr. L. M.,
Bc. I. M., Mgr. J. M. a Ing. A. H., a to
podílově každému k velikosti jejich
podílu evidovaném na LV č. 3304
a pověřuje RMM uzavřením kupní
smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Skalník)
1 proti (Bernátová)
1 se zdržel (Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.3.2/2018

19:35 příchod Šulová
3.4 Prodej pozemku par. č. 2485/91
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup
pozemku par. č. 2485/91 podanou
Mgr. D. M., Pančochy 935, Modřice.
Jedná se o pozemek, který je po
zaměření lokality součástí pozemku
RD Pančochy 935. Výměra pozemku je 13 m2. Vypracovaný znalecký
posudek stanovil cenu obvyklou ve
výši 2500 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – poprosila o popsání charakteru daného pozemku
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Höklová – volná plocha před domem a
tam, kde mají plot, tam se řeší prodej
Mikuš – zeptal se, jestli je daná cesta v
pořádku. Nedojde k zúžení?
Šiška – ze stávajícího stavu se nebude
nic měnit
Mikuš – zajímal se, jestli je takto cesta v
pořádku, nebo se můžeme dostat do
kolize, že je cesta příliš úzká
Chybíková – silnice, jak tam je, je takto
zkolaudovaná
Mikuš – navrhl, aby se prošetřilo, zda je
takto zúžená cesta v pořádku, aby z
toho časem nemělo město problém
Šiška – cesta je naprojektována a vybudována tak, jak byla navržena, takže
šířkově dostačující. Majitelé pozemků si své pozemky oplotili v zeleném
pásu, ale třeba místo 1 m od obrubníku plot postavili třeba 0,5 m od
obrubníku. Jsou postaveny tak, aby
neovlivnily přístup k inženýrským
sítím.
Bernátová– zeptala se, zda tedy mají za
plotem inženýrské sítě?
Šiška – ne před plotem
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2485/91 o výměře 13 m2 vzniklý dle
geometrického plánu ze dne 22. 05.
2018 č. 3372 – 82/2018 za cenu 2500
Kč/m2 pí Mgr. D. M. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy po vydání
souhlasu s dělením pozemku SÚ
Šlapanice.
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka,
Mikuš, Skalník)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.4/2018

3.5 Prodej pozemku par. č. 2485/92
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup
pozemku par. č. 2485/92 podanou R.
B., Bobravská 939, Modřice. Jedná
se o pozemek, který je po zaměření
lokality součástí pozemku RD Bobravská 939. Výměra pozemku je 35
m2. Vypracovaný znalecký posudek
stanovil cenu obvyklou ve výši 2500
Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Skalník – zeptal se, proč těch 70 cm není
po celém jeho pozemku?
Höklová – je to vytyčené v jeho pozemku
Skalník – konstatoval, že si myslí, že tato
žádost není úplně v pořádku
Šiška – navrhl schválit tuto část pozemku a další část prověřit u geodetů,
jak to tam ve skutečnosti je
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2485/92 o výměře 35 m2 vzniklý dle
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geometrického plánu ze dne 22. 05.
2018 č. 3375 – 85/2018 za cenu 2500
Kč/m2 panu R. B. a pověřuje RMM
uzavřením Kupní smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ
Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
0 proti
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.5/2018

3.6 Prodej pozemku par. č. 2485/93
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup
pozemku par. č. 2485/93 podanou
Ing. J. G., Bobravská 941, Modřice.
Jedná se o pozemek, který je po
zaměření lokality součástí pozemku
RD Bobravská 941. Výměra pozemku je 15 m2. Vypracovaný znalecký
posudek stanovil cenu obvyklou ve
výši 2500 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č.
2485/93 o výměře 15 m2 vzniklý dle
geometrického plánu ze dne 22. 05.
2018 č. 3373 – 85/2018 za cenu 2500
Kč/m2 panu Ing. J. G. a pověřuje
RMM uzavřením Kupní smlouvy po
vydání souhlasu s dělením pozemků
SÚ Šlapanice.
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.6/2018

3.7 Prodej části pozemku par. č. 2485/31
V podkladech zastupitelé obdrželi
podklady a komentář k žádosti o
odkup části pozemku par. č. 2485/31
o výměře 51 m2 podanou R. B., Bobravská 939, Modřice. Na požadované
části pozemku se nachází místní komunikace – veřejné parkoviště, které
odkupem, dle sdělení v žádosti,
chce žadatel užívat jako parkoviště v
osobním vlastnictví. K tomuto záměru byla na město doručena žádost o
ponechání parkoviště jako veřejného, a to z důvodu nedostatečných
parkovacích ploch v lokalitě. Tuto
žádost zaslal pan R. S. RMM žádost
projednala a ZMM nedoporučuje
žádosti o odkup vyhovět z důvodu
nedostačujících veřejných parkovacích míst v lokalitě. Byl vyhotoven
znalecký posudek, který pozemek
ocenil na 2000 Kč/m2 a variantně se
zpevněnou plochou na 3000 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – zeptala se občana K., jak
je na Bobravě řešeno parkování u
bytovek?
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občan K. – problém je v tom, že když se
v této lokalitě začínalo stavět, existoval jakýsi přípis, jelikož kopii má, že
se budou stavět max. dvojdomky a
každý pozemek bude mít 2 parkovací místa. Tento dokument se někde
ztratil, a proto vznikly všechny tyto
problémy.
Šiška – vyzval občana K., zda by mohl
tento dokument poskytnout k okopírování
Chybíková – sdělila, že si myslí, že parkovací stání v zatáčce moc vybudovat nejde. Musí se to prověřit přes
dopravní inspektorát.

ponechání parkoviště jako veřejného, a to z důvodu nedostatečných
parkovacích ploch v lokalitě. Tuto
žádost zaslal pan R. S. RMM žádost
projednala a ZMM nedoporučuje
žádosti o odkupu vyhovět z důvodu
nedostačujících veřejných parkovacích míst v lokalitě. Byl vyhotoven
znalecký posudek, který pozemek
ocenil na 2000 Kč/m2 a variantně se
zpevněnou plochou na 3000 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej části pozemku par.
č. 2485/31 o výměře 51 m2 panu R. B.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej části pozemku par.
č. 2485/31 o výměře 58 m2 panu Ing.
J. G.

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.7/2018

3.8 Prodej části pozemku par. č. 2485/31
V podkladech zastupitelé obdrželi
podklady a komentář k žádosti o
odkup části pozemku par. č. 2485/31
o výměře 58 m2 podanou Ing. J. G.,
Bobravská 941, Modřice. Na požadované části pozemku se nachází místní komunikace – veřejné parkoviště,
které odkupem dle sdělení v žádosti
chce žadatel užívat jako parkoviště v
osobním vlastnictví. K tomuto záměru byla na město doručena žádost o

Diskuse neproběhla

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.8/2018

Bod 4 – Projednání hospodaření
města
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k hospodaření města za
období 1–7/2018 s výpočtem ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna z
60,18 % ve výši
71.810.372,55 Kč
(shodné období 2017
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59,16 %
64.398.386,77 Kč)
Strana výdajů je čerpána z
23,86 % ve výši
46.855.064,49 Kč
(shodné období 2017
27,70 %
42.725.512,41 Kč)
Strana příjmů je ve vztahu k sledovanému období plněna v přiměřené
adekvátní míře. Strana výdajů
je silně ovlivněna prováděnými
investičními akcemi, jejichž úhrada
bude probíhat až ve druhé polovině
roku (rekonstrukce Hybešova 596,
chodníky Benešova–Komenského,
Husova–Masarykova, nákup hasicí
cisterny, přechody Nádražní, Chrlická, VO Chrlická, workoutové hřiště
Sokolská, dětské hřiště Bobrava) a
později zahájenou výstavbou Víceúčelové sportovní haly, jejíž fakturace
bude rovněž probíhat až od měsíce
září.
Při porovnání příjmů a výdajů skutečných má město
24.955.308,06 Kč.
Na účtech města je k 31. 07. 2018
celkem 124.560.403,63 Kč.
(na počátku roku bylo 100,6 mil. Kč)
Na úvěrech město dluží k 31. 07. 2018
32.391.879,19 Kč
(úvěr k 31. 07. 2017 činil
35.113.342,44 Kč)
Město meziročně splatilo
2.721.463,25 Kč,
což je částka pouze za úvěr PBDS.
Na dlouhodobě přijatých zálohách
zbývá
39 600 Kč
Dlouhodobá služba je vyčíslena na
2,63 % (shodné období roku 2017
2,89 %)
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Snižování dluhové služby ukazuje, že
město je schopno bez problému své
závazky hradit a současně je hodnoceno jako zdravá organizace. Zadluženost města ve vztahu k příjmům je
velmi nízká.
Počet obyvatel k 01. 01. 2018 je 5246
obyvatel.
Zadluženost města na 1 obyvatele je
6174,59 Kč (stejné období roku 2017
– 6763,27)
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele je
11 117,87 Kč.
Doplňující komentář přednesl vedoucí
finančního odboru (dále jen „FO“)
Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
RMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období
1-7/2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.1/2018

4.2 Projednání žádosti o dotace z rozpočtu města
V podkladech zastupitelé obdrželi 2
žádosti o dotace z rozpočtu města na
rok 2018, které proti loňskému roku
doposud nebyly předloženy. Jedná
se o žádosti:
- Smíšený pěvecký sbor KANTILÉ-
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NA, z. s., IČ 22859381, která žádá o
8000 Kč na uspořá-dání vánočního
koncertu v Modřicích.
- Diecézní charita Brno – Oblastní
charita Rajhrad, IČ 44990260, která
žádá celkem o 141 400 Kč na provoz
Domu léčby bolesti – hospic, charitativní pečovatelskou službu a chráně-né bydlení.
Současně na stůl jste obdrželi text
aktualizované Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Jelikož se
jedná o tradiční žadatele a město
jim vždy vyšlo vstříc, navrhuji obě
žádosti schválit, částky zařadit do
RO č. 4/2018 a schválit předloženou
veřejnoprávní smlouvu.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace ve výši
8000 Kč Smíšenému pěveckému
sboru Kantiléna, z. s., do rozpočtu
města Modřice na rok 2018.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.2.1/2018

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace ve výši
141 000 Kč Diecézní charitě Brno –
oblastní charita Rajhrad do rozpočtu
města Modřice na rok 2018.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
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0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.2.2/2018

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2018 ve
výši 141 000 Kč mezi městem Modřice (dárce) a Diecézní charitou Brno
– oblastní charita Rajhrad (obdarovaný).

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.2.3/2018

4.3 Rozpočtové opatření č. 3/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi
projednání a schválené RO č. 3/2018,
které provedla RMM dle pověření
ZMM k zachování rozpočtové kázně
včetně komentáře k provedené úpravě. RO spočívá v zařazení částky
200 000 Kč na straně výdajů, a to na
obnovu modřického kroje, na kterou
město obdrželo dotaci od JmK ve
výši 97 000 Kč. V dotačním titulu je
stanovena 50% spoluúčast. Celá částka musí být zařazena do rozpočtu na
straně výdajů, aby bylo možné podepsat smlouvu o dotaci. Po obdržení
částky od JmK bude tato připočtena
na straně příjmů.
Doplňující komentář přednesl vedoucí
FO Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 3/2018 provedené RMM.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.3/2018

4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Na stůl zastupitelé obdrželi návrh RO č.
4/2018 včetně komentáře k provedeným úpravám.
Na straně příjmů dochází ke zvýšení o
3 146 600 Kč, ve kterém jsou obdrženy dotace na obnovu modřického
kroje 97 000 Kč; obdržená dotace
na varovný systém města 2 049 000
Kč a dotace na pořízení cisternové
stříkačky JSDH 1 000 000 Kč.
Příjmy se RO č. 4 mění na 122 481 800
Kč.
Na straně výdajů dochází k celkovému
zvýšení o 36 000 Kč. Jsou zde pouze
provedeny přesuny mezi schválenými investicemi. Na rekonstrukci
objektu Hybešova 596 je přesunuto
2 600 000 Kč ze sběrného dvora
a chodníků. U sběrného dvora je
momentálně požádáno o dotaci, o
které nebylo dosud rozhodnuto, a
u chodníků bylo vysoutěženo na
přelomu roku levněji. Do výdajů
jsou dále zařazeny požadované dvě
dotace, zvýšení ceny PD odkanalizování ulice Stará Cihelna a organizování letního kina. Jsou provedeny
přesuny u realizované opravy VO
Bobrava z investic na opravy.
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Strana výdajů se RO č. 4 mění na
196.395.600,- Kč.
Financování v roce 2018
2.770.000,- Kč
Schodek rozpočtu po RO č. 4/2018
- 73.913.800,- Kč
Doplňující komentář přednesli vedoucí
FO Ing. Mulíček a místostarostka Ing.
Chybíková.
V diskusi vystoupili:
Procházka – podotkl, že zvýšení ceny
rekonstrukce objektu Hybešova 596
o 2 600 000 je opravdu o dost
Šiška – cena do rozpočtu byla dána dle
kalkulace ze studie proveditelnosti z
roku 2017 ve výši 3,2 mil. Kč Konečné technické řešení, potřeby úprav
dle ČSN a vývojem stavebnictví nám
uchazeči o realizaci nabídli ceny bez
DPH od 4,2 mil. do 5,1 mil. Kč.
Bernátová – zeptala se, kdo bude zajišťovat opravu propadlé silnice na
nám. Míru
Chybíková – to bude zajišťovat firma
Stavexis. Co se týče pojišťovny, tak
část asfaltové vrstvy by měly platit
Vodárny a zbytek město. Příčina propadu není jistá – jestli došlo k propadu, že praskla voda nebo praskla
voda, protože jsou tam sklepy. Do
RO navrhla přidat částku na opravy
komunikací ve výši 250 000 Kč.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2018 rozpočtu města Modřice na
rok 2018 na straně příjmů po RO 122
481 800 Kč a na straně výdajů po RO
196 645 600 Kč jako schodkový se
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schodkem ve výši – 74 163 800 Kč a
financováním ve výši 2 770 000 Kč.
K financování a vyrovnání schodku
rozpočtu bude využita rozpočtová
rezerva města Modřice z předchozích let.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 18Z-4.4.1/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených
investičních akcí města Modřice pro
rok 2018 do RO č. 4/2018 celkové
výši po RO 115 690 000 Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.4.2/2018

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených
dotací z rozpočtu města na rok 2018
do RO č. 4/2018 v celkové výši po
RO 2 291 500 Kč.
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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 18Z-4.4.3/2018

Bod 5 – Projednání úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
5.1 Projednání nabídek na úvěr
Po schválení usnesení č. 10M-Z-1.3/2018
o přijetí úvěru městem Modřice
ve výši 80 000 000 Kč na zajištění
výstavby Víceúčelové sportovní
haly oslovil vedoucí FO Ing. Mulíček v součinnosti s vedoucí MO Bc.
Höklovou a souladu se zákonem č.
134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
bankovní domy.
Byly předloženy dvě nabídky od bankovních domů, ve kterých má město
své účty:
- Komerční banka s nabídkou 2,13 %
na úvěr 79.000.000,- Česká spořitelna s nabídkou 2,3 %
na úvěr 80.000.000,Podrobný komentář přednesl vedoucí
FO Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Skalník – zeptal se, kdyby neprošlo
podpůrným programem, jaký bude
výsledek?
Mulíček – stejný, nabídka KB to neovlivní
Mikuš – které další finanční domy byly
osloveny?
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Mulíček – Unicredit bank, Raifeisenbank, ČSOB
Mikuš – jak dlouho dostaly banky na
vyjádření? Dle jeho názoru bylo
poptáno málo bankovních domů.
Mulíček – osloveny byly na začátku července. Proč některé bankovní domy
nereagovaly, mu není známo.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na poskytnutí úvěru na
výstavbu Víceúčelové sportovní
haly Modřice ve výši 79 000 000 Kč
nabídku bankovního domu Komerční banka, a. s., ve výši úvěrové sazby
2,13 %.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.1/2018

5.2 Projednání smlouvy na úvěr
V podkladech nabídky na poskytnutí
úvěru na výstavbu Víceúčelové
sportovní haly ve výši 79 000.000 Kč
byla předložena uchazečem KB, a.
s., Smlouva o úvěru, jejíž schválení
je v kompetenci ZMM.
Smlouvu projednal vedoucí FO Ing.
Mulíček s vedoucí Odboru vnitřních
věcí (dále jen „OVV“) Mgr. Žaloudkovou.
Doplňující komentář přednesl vedoucí
FO Ing. Mulíček, který mimo jiné
uvedl, že číslo účtu uvedené ve
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smlouvě bude nahrazeno novým
číslem účtu, který bude u Komerční
banky zřízen.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje smlouvu o úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
Modřice ve výši úvěru 79 000 000
Kč mezi městem Modřice (klient) a
Komerční bankou, a. s. (banka).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 18Z-5.2/2018

Bod 6 – Zprávy z činností výborů
6.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis
č. 37 z jednání FV ze dne 20. 06. 2018.
Krátký komentář přednesla předsedkyně FV zast. Šulová
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 37 ze
zasedání FV.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-6.1/2018
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6.2 Zpráva z činnosti KV
Zastupitelé dodatečně obdrželi zápis
ze zasedání KV ze dne 15. 08. 2018 a
Návrh kritérií pro přidělování městských bytů ze dne 17. 07. 2018.
Krátký komentář místo nepřítomného
předsedy KV přednesl člen KV zast.
Procházka.
Především seznámil ZMM s upřesněním
kritérií pro přidělování městských
bytů vypracovaných a schválených
KV. Co se týká potvrzování o bezdlužnosti žadatele o obecní byt, tak
existuje standardizovaný formulář
finanční správy, nebo insolvenční
rejstřík, který je přístupný přes Czech-Point. KV má takovou představu, že
by žadatel nemusel toto dodávat, ale
že by si to městský úřad mohl prověřit
sám. Pokud se jedná o doplnění
majetkových poměrů a příjmů, to se
dá zjistit u zaměstnavatele u OSVČ
z posledního daňového přiznání.
Pokud jde o majetkové poměry, tak
městský úřad může opět přes Czech-Point požádat o informace z katastru
nemovitostí. Další kritéria a jejich
hodnocení jsou obsaženy v návrhu
KV, tzn. jak zvýhodňovat invalidní
žadatele apod.
KV chtěl, aby městské byty dostávali ti
nejpotřebnější, proto je v návrhu velmi zohledněno sociální kritérium, kde
je maximální počet 10 bodů, pak je
zde uvedena délka od podání žádosti,
tj. více než 5 let – 5 bodů, 1 až 5 let –
3 body, méně než rok – 0 bodů. Dále
pak jestli je žadatel občan Modřic:
ano – 5 bodů, ne – 0 bodů.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová – zeptala se, zda je pravda,
že když se na začátku občan stěhoval do obecního bytu, dával nějaký
vklad, který se mu umořoval na
nájmu, a až dosáhl nuly, měl by mít
přednostní právo na odkup tohoto
bytu.
Šiška – žádné přednostní právo na
odkup bytu v žádné smlouvě nikdy
nebylo. Město nikdy nemělo v plánu
tyto byty prodávat.
Žaloudková (vedoucí OVV)
– sdělila, že město nebude moci
vyhledávat v Czech-Pointu, zda je
žadatel o byt vlastníkem nějaké
nemovitosti a ani mu odpustit poplatek.
Chybíková – požádala o dovysvětlení
sociálního kritéria. Jak se bude určovat stupnice 1–5 bodů?
Procházka – na to je právě sociální
komise, která toto posoudí. Pokud
bychom to přesně určili, což navíc ani
nejsme schopni zohlednit všechny případy, co život přináší, tak by sociální
komise ani nemusela existovat.
Šiška – zase je to o subjektivním pocitu,
jako v současné době.
Procházka – uvedl, že nyní nejsou kritéria téměř žádná. Ta nová jsou snahou
objektivně rozhodnout, komu byt
přidělit.
Šiška – návrhy kritérií prověří právnička
města a bude to projednáno v RMM.
Skalník – zeptal se, jestli jsou ti, co
dostali byt, časem opět prověřeni z
důvodu životních změn, třeba že si
postaví dům, koupí vlastní byt?
Chybíková – že by byli vyhozeni?

Zprávy z radnice

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis ze zasedání
KV ze dne 15. 08. 2018 a bere na vědomí návrh kritérií pro přidělování
městských bytů.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-6.2/2018

Bod 7 – Různé, diskuze
7.1 Plánovací smlouva – Jiří Krátký
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Plánovací smlouvy a komentář
ke smlouvě předložené vedoucí MO
Bc. Höklovou. Smlouva je předložena ve vztahu k záměru žadatele
pana J. K., Okrouhlá 418/19, Brno
vybudovat na svém pozemku par. č.
535/1 v k. ú. Brno-Přízřenice montážní halu. Záměr se dotýká plánované
úpravy komunikace ulice Tyršova,
která bude sloužit i pro obsluhu
tohoto areálu. Smlouvou se žadatel
zavazuje finančně spolupodílet na
opravě ulice Tyršova.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová – zeptala se, o co přesně p.
Krátký žádá?
Höklová – vysvětlila, že žádá o vyjádření k výstavbě montážní haly.
Skalník – jaké bude to jeho podílení na
potřebných úpravách v lokalitě?
Höklová – odpověděla, že přesná částka
není zatím přesně stanovena.
Bernátová – zeptala se, jak se bude
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řešit dopravní situace v této lokalitě,
protože se není možné dostat na ul.
Vídeňskou kvůli dopravnímu zúžení
způsobenému oplocením, o kterém
se paní Höklová zmiňovala. Tzn. že
všechna doprava směrem na Brno se
bude odehrávat po ul. Brněnská.
Šiška – upozornil na to, že podle dopravního značení auta jedoucí z ul. Tyršova nemají co odbočovat do Modřic.
Měla by jet na Rajhrad a přes uzel 52
a 152 sjet.
Bernátová – řekla, že z vlastní zkušenosti
ví, že toto značení nikdo nedodržuje,
protože zde není žádná kontrola.
Procházka – počkal by na vyřešení napojení na ul. Vídeňská a do té doby
by nedával kladné stanovisko.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Plánovací smlouvu mezi
městem Modřice (město) a J. K.
(žadatel).
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
3 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl)
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.1/2018

7.2 Příspěvek na financování systému
IDS JmK na rok 2019
V podkladech zastupitelé obdrželi
oznámení společnosti KORDIS
JmK, a. s., Nové sady 946/30, Brno
o výši příspěvku města Modřice na
financování systému IDS JmK na rok
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2019, a to dle čl. V. uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JmK. Výši schválilo ZJmK 17. 09.
2015. Příspěvek je stanoven ve výši
50 Kč/obyvatel/rok a město Modřice
má k 01. 01. 2018 5246 obyvatel, tj.
262 300 Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM schvaluje finanční příspěvek
města Modřice do fondu financování
systému IDS JmK na rok 2019 ve výši
262 300 Kč a schvaluje zařazení částky do rozpočtu města na rok 2019.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Mikuš, Procházka)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.2/2018

7.3 Rozšíření účelu poskytnuté dotace
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost Římskokatolické farnosti
Modřice, Masarykova 147, Modřice,
IČ 65265891, o rozšíření účelu poskytnuté dotace městem Modřice ve
výši 500 000 Kč na rok 2018. Rozsah
žádosti požadují rozšířit i o náklady
na provedení stavebních prací na
opravě krovu a střechy věže. Původně bylo žádáno pouze o pokrytí
nákladů na PD a stavebnětechnický
průzkum. Výše dotace se nemění.
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Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM schvaluje Římskokatolické farnosti
Modřice rozšíření využití poskytnuté
dotace na rok 2018 z rozpočtu města
Modřice o provedení stavebních prací na opravě krovu a střechy věže
kostela sv. Gotharda.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka,
Skalník)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.3/2018

7.4 Žádost o projednání rušení nočního
klidu na nám. Svobody
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost o projednání rušení nočního
klidu na nám. Svobody podanou D.
S., nám. Svobody 71, Modřice. Jedná
se o provoz velkoobchodu se zeleninou nám. Svobody 85 a provoz v
sousední nemovitosti RD při vstupu
a výjezdu do ní.
Přístup do sousední nemovitosti RD
je povolen od roku 2009 ze strany
kolem baru u Pepy. Ze druhé strany
byla v chodníku osazena zábrana
proti vjezdu.
Provozovatel velkoobchodu byl 2x
písemně vyzván k zamezení činnosti
v době nočního klidu a městská
policie dodržování kontroluje.
V diskusi vystoupili:
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Procházka – požádal starostu, aby
apeloval na MP, aby nejednala pouze
na zavolání, ale pokud má podezření
na porušení zákona, tak aby sama
jednala
Skalník – zmínil se o oslavě narozenin
na fotbalovém hřišti, která byla až
do čtyř hodin ráno, bez jakéhokoliv
zásahu MP. Když byla nahlášená
akce v areálu Pod Kaštany, MP tam
byla v rámci preventivní kontroly 2x
a na akci uprostřed obce nebyli ani
jednou.
Šiška – sdělil, že o tom neví, ale prověří
to
Kratochvíl – konstatoval, že zmíněná
akce byla slyšet až u kostela
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM bere na vědomí zprávu o provedených krocích k žádosti o projednání rušení nočního klidu na nám.
Svobody.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.4/2018

7.5 Poděkování otce Sebastiana
Administrátor modřické farnosti otec
Sebastian zaslal zastupitelstvu
děkovný dopis u příležitosti svého
odchodu z modřické farnosti. Dopis
je adresován zastupitelům města.
Předsedající dopis přečetl.
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Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM bere na vědomí dopis pátera Mgr.
Sebastiana Gruca, administrátora
modřické farnosti.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.5/2018

Diskuse, různé:
Bernátová – zeptala se, kolik stála
plachta nad pískovištěm na hřišti na
Rybníčku, dle jejího názoru neplní
svůj účel. Vzhledem k poloze parku
nevytváří stín a ani pískoviště nekryje před deštěm.
Chybíková – cenu z hlavy nevěděla.
Plachta nemá chránit před deštěm.
Stín utváří, ale v určité hodiny.
Bernátová – ještě dodala, že na hřišti
na Rybníčku chybí na vývěsce, pro
jakou věkovou kategorii je hrací
prvek určen.
Šula – odpověděl, že na každém prvku
je uvedena věková hranice 3+. Tj.
pro děti od 3 let.
Procházka – zeptal se na obousměrný
provoz pro cyklisty na ul. Poděbradova.
Chybíková – PČR s tím nesouhlasí, odeslán dotaz, proč to nejde. Dodneška
není odpověď.
Procházka – dal námět, že pokud bude
pod mostem zatopeno, umístit už
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nahoře na sjezd upozornění, že je zatopeno a že je silnice neprůjezdná.
Chybíková – komunikace není naše,
můžeme dát podnět.
Procházka – další námět, jestli by nebylo možné, aby jezdilo vyplachovací
auto na vyplachování popelnic od
bioodpadu.
Skalník – sdělil, že město Ostrava má
společné kontejnery na plast a papír,
tím pádem jezdí pouze jedno auto
a pak následně třídí. Jestli by šla
prověřit tato možnost. Ušetřilo by se
místo.
Chybíková – muselo by být nové výběrové řízení na dodavatele, jelikož se
jedná se o úplně jinou službu.
Šiška – moc by se neušetřilo, hradili
bychom následné třídění a počet
kontejnerů by se nezměnil.
občan V. – zeptal se na neustálé zatopení pod mostem, jestli to není problém spíše těch pozemků, které jsou
nad mostem.
Šiška – před 1,5 rokem se dělala rekonstrukce přečerpávací stanice. Pokud
ale přijde přívalový déšť, bude vždy
zatopeno, jelikož přítok vody je až ze
sadů, kolem Ptáčka a vše se splaví až
do podjezdu. Budeme spíše apelovat na
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ŘSD kvůli přečerpávací stanici.
Bod 8 – Hodnotící zpráva volebního
období 2014–2018
Vážení zastupitelé, posledním bodem
dnešního programu je téměř dokončeno naše působení ve
volebním období 2014–2018. Je dobrým
zvykem na konci každé éry provést
alespoň malé
zhodnocení.
Předsedající přednesl hodnotící zprávu o práci zastupitelů ve volebním
období 2014–2018,
která je nedílnou součástí zápisu.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM schvaluje hodnotící zprávu volebního období 2014–2018.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-8.1/2018

Ukončeno ve 22:02 hodin
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USNESENÍ RMM 47/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 47. schůze RMM konané dne
17. 09. 2018

(k usnesení 47R-3.2/2018)

Dokumentace úprav okolí rybníka
RMM schválila Smlouvu o dílo na
vypracování projektové dokumentace
úprav okolí vodní nádrže při ulici Masarykova za cenu 68 000 Kč bez DPH s
Ateliérem Fontes, s. r. o.
(k usnesení 47R-3.5/2018)

část C a Benešova část A“ ve výši 128
267,23 Kč bez DPH prováděné firmou
Svítil plus, s. r. o.
Hudební produkce Václavské hody
2018
RMM schválila smlouvu o hudební
produkci s Mgr. Hamrlou při sobotní
zábavě Václavských hodů 2018 ve výši
odměny 17 000 Kč.
(k usnesení 47R-3.10/2018)

Ukončení nájemní smlouvy
Na základě prováděných pozdních
úhrad nájemného RMM schválila ukončení nájemní smlouvy s firmou Domestav, s. r. o., na pozemek p. č. 1977/74.
(k usnesení 47R-4.1/2018)

Vícepráce chodníky Husova–Masarykova
RMM schválila úhradu požadovaných a
provedených víceprací na akci „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“ ve
výši 63 303,14 Kč bez DPH prováděné
firmou ZEMAKO, s. r. o.
(k usnesení 47R-3.6/2018)

Vícepráce chodníky Benešova
Dle požadavků společnosti E.ON na
uložení kabelů NN a dle požadavků
města na úpravu vjezdu RD č. p. 435 a
přechodu u ZŠ schválila RMM úhradu
provedených víceprací na akci „Modřice chodníky – oprava ul. Komenského
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Analýza financí města Modřice s ratingem

(k usnesení 47R-3.7/2018)

Fakturace výstavby haly
RMM schválila proplacení první faktury
za provedené práce na Víceúčelové
sportovní hale v měsíci srpnu ve výši 2
658 251 Kč bez DPH.
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Užívání učeben ZUŠ Modřice
Jako každoročně i pro školní rok
2018/2019 RMM schválila SRPŠ při ZUŠ
užívání učeben ZUŠ k pořádání kurzů
uměleckého vzdělávání.
(k usnesení 47R-4.2/2018)

Ceny energií pro město Modřice
RMM schválila cenovou nabídku na dodávku elektřiny od společnosti Innogy
Energie, s. r. o., následovně:
rok 2019 – cena 723,55 Kč/MWh
rok 2020 – cena 689,40 Kč/MWh
rok 2021 – cena 689,40 Kč/MWh
(k usnesení 47R-7.5/2018)

Město Modřice si nechalo zpracovat analýzu financí s ratingem, včetně stanovení finančního potenciálu města do roku 2023, doporučeného stropu zadlužení a pravidel
pro finanční stabilitu rozpočtů. Analýzu zpracoval nezávislý ekonom Ing. Luděk Tesař specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR,
ÚV ČR a podnikatelského sektoru. Reference a další informace naleznete na www.
cityfinance.cz. Jelikož se jedná o obsáhlý text, v článku vás seznámím pouze se závěry a doporučeními, s celým textem se můžete seznámit na stránkách města odkaz:
http://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/soubory/14340/modrice-vyhled25-09-2018.pdf

Finanční analýza:
Jeden z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města je za normálních
okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými výdaji. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy
na investice, ale také na budoucí reprodukci majetku, na splátky dluhů či na úspory,
a tedy tvorbu rezerv. Městu se od roku 2014 skvěle zlepšilo provozní saldo. Modřice vlastně excelovaly svým trendem již od roku 2011, ale rok 2017 ukázal nejlepší
výsledek v historii města a strmý růst vlastních finančních možností města. Údaje
provozního salda navíc později ještě očistíme o opravy, které je nutné přičíst k dobru, což situaci ještě vylepší. Modřice patří již od roku 2004 do „klubu platinových
měst“ se skvělými výsledky provozního salda, ale rok 2017 byl dosud nejlepší v
historii města. Vývoj dokládá tabulka.
Porovnání provozního hospodaření města s průměrem v ČR
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Do obnovy majetku města směřuje významný objem financí a město výrazně budovalo a modernizovalo svůj majetek. Majetek Modřic, přesněji jen stavby představují z rozvahy 352 mil. Kč (v roce 2017). Město potřebuje na obnovu (reprodukci)
dlouhodobého majetku typu staveb ročně aktuálně alespoň 6 mil. Kč. Do obnovy
majetku směřoval významný objem financí, a to jak precizně finančně zajištěnými
opravami, tak v investicích. Od roku 2014 město vynaložilo do majetku 101 mil.
Kč (84 mil. Kč investicemi a zbytek opravami). Na pouhou reprodukci by dostačovalo cca 35 mil. Kč. Finanční přístup k budování, obnově a modernizaci majetku
města byl výborný.
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Příležitosti financí

Ohrožení (rizika) financí

Zavádění nových technologií a investice snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb
(zateplování, energie, modernizace atp.)

Udržitelnost financí = Zvýšené finanční nároky
na rozpočet města na krytí provozních výdajů
(platy, ceny, příspěvky…) v kombinaci s ochlazením růstu daňových příjmů.

Uvážlivé využití dotací období (2014-2020) –
pokud se státu podaří investiční dotace pro obce
skutečně konečně spustit.

Stagnace ekonomiky ČR.

Více investic do zatraktivnění města, zejména do
majetku, infrastruktury, vytváření podmínek pro
podnikání a bydlení.

Nové povinnosti města (kompetence) převáděné
státem bez financí.

Závěr finanční analýzy:
Finanční zdraví Modřic bylo v excelentním trendu a město docílilo nejlepší finanční kondice ve své historii. Finanční zdraví
města hodnotíme aktuálně známkou A+A (první číslo finanční
kondice, druhé momentální stav financí).
Rizika financí města byla dosud skvěle pod kontrolou, ale posílily vnější hrozby.
Ty uvádíme ve SWOT analýze financí.

Tabulka 5. SWOT analýza financí města (řazeno dle významu sestupně)
Silné stránky financí

Slabé stránky financí

Střednědobý výhled rozpočtu:
Modřice mají v období 2019 až 2023 finanční potenciál z vlastních zdrojů po zajištění
provozu a po připočtení oprav minimálně cca 210 mil. Kč (provozní saldo – splátky
dluhů + opravy + rezervy na účtech) + až 269 mil. Kč resp. cca 190 mil. Kč může zajistit nové využití Investičního úvěrového rámce do stropu bezpečného zadlužení 300
mil. Kč = 479 mil. Kč (včetně čerpání 79 mil. Kč v roce 2019 na sportovní halu).
Předpoklady pro plnění střednědobého výhledu rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu je pojat vzhledem k aktuální ekonomické situaci a
prognóze financí ČR konzervativněji na straně příjmů, než jak počítá MF ČR. Střednědobý výhled uvádí výdaje na reprodukci majetku a investice kumulované do
přebytků v jednotlivých letech dle aktuálních plánů samosprávy.

Výborný trend a excelentní výsledky provozního salda.
Období nejlepšího vlastního finančního potenciálu města
v jeho historii.
Excelentní finanční likvidita, rezervy + limit na investice.

Výhled v sobě zahrnuje:


Dostatečné rezervy:

Prosperita města, tedy stabilní základna příjmů, růst počtu
obyvatel, žáků i zaměstnanců na území města.

Výhled nepočítá s kapitálovými příjmy; o Výhled nepočítá s nahodilými
dotacemi (ať již investiční nebo neinvestiční povahy);

Výborné zajištění oprav a investic a rychlost obnovy
majetku a infrastruktury, vysoká míra oprav a slušné
stabilní investice.

Výhled nezvyšuje přijaté běžné dotace na provoz (vyjma schválených);

Rezervy v rozpočtu na straně příjmů i výdajů
Výborné příjmy z hazardu a příjmy nedaňové povahy.

Výhled nezvyšuje nedaňové příjmy z vlastní činnosti města ani místní
daně;

Zprávy z radnice
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Výhled predikuje nižší růst daňových příjmů, než se kterým počítá MF
ČR. Výhled počítá s pouze 3,5 % ročním průměrným růstem daňových
příjmů (za uplynulých 17 let byl průměrný růst 9 %);
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Dlouhodobý pohled na vývoj provozního hospodaření města Modřice

Další rezervy jsou zakomponované na straně výdajů, kde je vytvořena
rezerva na ostatních běžných výdajích v celkové výši cca 76 mil. Kč za
celé období (průměrně cca 15 mil. Kč ročně).


Dopady novely RUD 2018, která městu značně zlepšuje daňové příjmy
(výnos DPH) oproti běžnému vývoji;
Růst výdajů na platy o 7,6 % ročně dle očekávání respektujících vývoj
ekonomiky a nařízení vlády. Růst běžných výdajů celkem průměrně
o 4,5 %;



Udržení ukazatele (provozní saldo + opravy) > 45 mil. Kč.
Následující ukazatele a pravidla pro sestavování rozpočtů vedou k udržení a stabilizaci plnění řízení financí. Dodržování ukazatelů finančního
zdraví se projeví v zajištění stability a dobrého trendu financí samosprávy.
1. PRAVIDLO: Dobrý trend financování provozu - Běžné příjmy volebního období by se měly celkem vyvinout lépe než běžné výdaje (nebo
stejně).
2. PRAVIDLO: Dobrý provozní výsledek – důrazně doporučujeme nadále
v praxi zajistit v rozpočtech ukazatel provozní saldo + opravy > alespoň
40 mil. Kč. Bez ohledu na data výhledu, kde jsme museli pokrýt vysoká
očekávání růstu běžných výdajů. Běžné příjmy musí až na výjimky let
vysokých oprav převyšovat běžné výdaje, s jistotou je třeba mít vždy finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem je třeba myslet také na rezervy a
finanční požadavky na rekonstrukce majetku.
3. PRAVIDLO: Dluhy pod kontrolou - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých úvěrů (resp. závazků) je aktuálně 300 mil. Kč.

Ing. Roman Mulíček
vedoucí finančního odboru

Informace pro občany
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1
Na co je dotace určena a jaká je její výše?
Dotaci využijete v rodinných domech na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují
požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5.
Její výše závisí na typu kotle a lokalitě rodinného domu:
Typ nového zdroje
Tepelná čerpadla / Kotle na biomasu – samočinná
dodávka paliva
Kotle na biomasu – ruční dodávka paliva

% podpory
(všechny
oblasti)

Podpora bez kombinace s NZÚ
(max. dotace v Kč)
Ostatní oblasti

80 %

120 000

Prioritní oblasti
127 500

80 %

100 000

107 500

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

102 500

Kombinované kotle na uhlí a biomasu – samočinná
dodávka paliva

75 %

75 000

82 500

Na co ji můžete využít?
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy
spalinových cest a další.
Kdo dotaci poskytuje?
Dotace byla zajištěna Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Všechny
informace podává a žádosti přijímá Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Je možný další bonus?
Ano, a to až 40 tisíc Kč, při současném podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Proč?
Snížíte emise znečišťujících látek, zlepšíte životní prostředí ve svém kraji a navíc ušetříte. Od roku 2022 budou
moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o
kotle s datem výroby po roce 2000).
Při porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až 50.000 Kč.
Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.
UPOZORNĚNÍ – V roce 2022 bude zakázán provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

Řekněte si o dotaci na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Kontakty na projektové manažerky:

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový
ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná
čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231
Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425
Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 412

VÝZVA PRODLOUŽENA!

O dotaci lze žádat elektronicky až do 31. 3. 2019. Informujte se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

www.kr-jihomoravsky.cz

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Informace pro občany
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Soutěž o nejkrásnější předzahrádku
V únorovém Zpravodaji byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější předzahrádku.
Přihlásili se do ní tři soutěžící. Je mi líto, že se přihlásilo tak málo zájemců o soutěž, ač vnímám, že je v Modřicích krásně upravených předzahrádek více. Z důvodu
nedodání souhlasu se shromažďováním osobních údajů (GDPR) nebylo možno jednu předzahrádku hodnotit. V průběhu roku byly předzahrádky fotografovány a tak
kromě vlastního pozorování měla porota ve složení MUDr. Jaroslava Tomandlová,
MUDr. Jan Mareček, Ing. Jiří Brabec, Jiří Šula, Ing. Hana Chybíková, bohatý obrazový
materiál k hodnocení. Porota se usnesla, že přehodnotí rozdělení peněžních odměn
z důvodu malé účasti v soutěži.
První místo získala předzahrádka Nádražní 417 paní Dobromily Kurečkové s odměnou 5.500,- Kč, druhé místo získala předzahrádka Nádražní 531 paní Libuše Kolářové
s odměnou 3.500,- Kč. Soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně radosti z pečlivé práce, kterou dělají pro potěchu nejen svoji, ale i pro nás kolemjdoucí občany.
Výstava fotografií vítězných předzahrádek proběhne od 10. 10. do 31. 10. 2018 na radnici.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

foto: Jiří Šula

Život v našem městě
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1

Vyhodnocení III. ročníku výstavy dětských obrázků

Slavnostní zasazení lípy v Modřicích
25. 10. 2018 v 17 hodin
bude slavnostně zasazena lípa
k 100. výročí vzniku
Československé republiky.

Akce se bude konat před radnicí.
Vystoupí žáci základní a umělecké školy.

Foto: Jan Kobylka

Život v našem městě
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Nová kniha o městu Modřice
Hotel Gregor
ve spolupráci s městem Modřice
pořádá dne

je v prodeji

29. 10. 2018
VEČER ROZSVÍCENÝCH
LAMPIČEK
Sejdeme se v areálu ZŠ Benešova
v 18 hodin.
Po rozsvícení lampionků půjdeme ulicí Benešova,
Komenského, Husova, Poděbradova na náměstí Svobody,
kde na děti bude čekat sladká odměna, teplý čaj a ohňostroj.

na recepci MÚ Modřice.
Cena 800,‐ Kč

Život v našem městě
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Foto ze Svatováclavských hodů a doprovodných akcí 30. 9. 2018
ve fotografiích Miroslava Hájka
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Kde ochota nechybí..
Město Modřice pořádá

Koš martinských vín

Obdivuji Vás a smekám před Vámi, táboroví a oddíloví vedoucí, trenéři a Vy všichni,
kteří jste ochotní postarat se o naše děti, které navštěvují Brabrouky a fotbal v Modřicích.
Péče o děti byla po celý rok vskutku vzorná a taktéž program příměstského tábora a
fotbalového soustředění o prázdninách kluky nadchl!!
Velký dík patří také Vašim rodinám, dětem a partnerům, bez jejichž pomoci a tolerantního přístupu by tato Vaše úžasná činnost nebyla možná!!
Děkujeme a moc se těšíme na další rok s Brabrouky a fotbalem
Kubík, Fili, Mazi a Ivka

10.11.2018
od 17 do 20 hodin
ve dvoře, nám. Svobody 90





prezentace moravských vinařů
ochutnávka vzorků svatomartinských vín
hasičská domácí zabijačka
reprodukovaná tematická hudba
Vstupné: zdarma
Sklenička: 50,‐ Kč/ks
Kupóny na víno: 8,‐ Kč/ks

K příjemnému posezení, ochutnávce vín a na zabijačkové pochoutky
Vás srdečně zve KŠK města Modřic a SDH Modřice.

Text: Ivana Mahovská
Foto: Marek Loučanský

Život v našem městě
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Vystoupení Folklorního kroužku na Sv. hodech 30. 9. 2018

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Pracovní soutředění folklorního kroužku v září 2018
na Blatinách

foto Ivana Demlová

Foto: M.Hájek

Život v našem městě
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FARNOST
Pouť do Orlických hor
Trasa podzimní poutě nás zavedla do kopcovité části východních Čech. Vypravili
jsme se do míst, která nabízejí památky dobře dokumentující živou a pevnou křesťanskou víru lidí, kteří zde kdysi žili. Orlické hory jsou zadumanou výspou, krajinou,
kterou v minulém století protekla spousta slz i krve. Tato odlehlá oblast zažila v průběhu a po konci druhé světové války otřesy, ze kterých se v mnoha ohledech dosud
nevzpamatovala. Svědky jsou staré, pusté hřbitovy a nejpevnější stavby – kostely,
které po původních obyvatelích tady zůstaly. Do jednoho z nich vedla naše podzimní
pouť.
Projeli jsme Vrchní Orlicí, zaniklou obcí, v níž nad ruinami domů ční opuštěný filiální
kostel sv. Jana Nepomuckého. Sjezdem do údolí jsme se ocitli v Neratově, po válce
neobydlené vesnici, ve které žili jen dva obyvatelé. Ze zříceného poutního kostela
Nanebevzetí Panny Marie tu jako němí svědkové trčely pouze holé zdi. Tam, kde se
místní lidé modlili, byli křtěni, přijímali svátosti a odcházeli na poslední cestu svého
pozemského putování, vyrostly košaté stromy. Jen díky Božímu řízení se zde ocitl
mladý, tajně vysvěcený kněz. A na první pohled k místu zahořel láskou. Začal shánět, organizovat, starat se, pracovat a pracovat a ještě jednou pracovat… A jeho dílu
se s Boží pomocí začalo dařit. Tím knězem byl P. Josef Suchár, brněnský rodák, který
nás kostelem provedl a seznámil s úsilím vedoucím k jeho obnově. Bylo to setkání,
které patří k nezapomenutelným. V chrámu otevřeném ve dne v noci, se stěnami z
původního neomítnutého kamenného zdiva, zasklenou střechou a oltářem z travertinových hranolů se konala poutní mše svatá. Celebroval ji náš nový velebný pán P.
Jiří Plhoň. Po procházce Neratovem a zastávce v místní hospodě, kde se čepovalo
zde vařené pivo Prorok, jsme pokračovali v poutní cestě.
Autobus zastavil v osadě Hanička. Lesem jsme vystoupali k předválečným betonovým pevnostem a dělostřeleckému srubu, který nese název osady. Připomněli jsme
si dějinné události, kdy naši předkové, byli i za krajně nepříznivých okolností odhodláni bránit svobodu před rozpínavým a krutým sousedem.
Jen málo lidí z našeho středu znalo východočeské poutní místo Homol. Na osamělém
vrchu stával ve středověku hrad. Podobně jako v nedalekém Potštejně i on byl napaden a zbořen. Na konci 17. století jej s obkružujícím hřbitovem nahradil poutní kostel
Panny Marie Bolestné. Nechala jej postavit hraběnka Terezie Eleonora Ugarte. Vede k
němu uzounká, do kopce se vinoucí silnička, po které se ke kostelíku dostanou pouze osobní vozy. Další přístup zprostředkovává strmé, do výšky stoupající kamenné
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schodiště Scala sancta. Jeho 153 stupňů a 16 odpočívadel představuje počet Zdrávasů a Otčenášů, jak je známe z Velkého růžence. Dříve někteří prosebníci po něm
s modlitbou na rtech stoupali vzhůru po kolenou. Úctyhodné bylo, že po prvotním
ostychu a rozpacích, téměř všichni naši poutníci, i ti, kteří měli obavu z výšky, nebo
jim pohyb ulehčuje hůl, došli až na vrchol. Po krátké pobožnosti před nás předstoupila paní kastelánka, aby nás seznámila s historií navštíveného místa.
Na cestě domů pan farář přišel s myšlenkou, kam se vypravit na příští pouť. A protože na jaře jezdíme vždy daleko, napadlo jej, abychom navštívili Karlštejn a jeho kapli
svatého Kříže, Svatý Jan pod Skalou a Svatou Horu u Příbrami. Takže se můžeme
těšit.
Text a foto Josef Chybík
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Apodemus, z.s. znovu na Bobravě
Stejně jako na jaře se i v podzimním „úklidovém“ termínu APODEMUS, z. s. vydal na
Bobravu. V sobotu 15. září dopoledne jste nás a skupinu dobrovolníků mohli potkat
na zastávce Bobrava, Motel, v ulici Evropská, kolem nábytku IDEA a u lávky přes
Bobravu. Dál jsme se bohužel nedostali. Samotné nás zaskočilo množství odpadu,
které číhalo ve vegetaci podél silnice. Sil ubývalo, prázdných pytlů také a naopak
kupa s plnými pytli se zvětšovala. Na necelých 400 metrech se nám podařilo nasbírat
173 plastových lahví, plný velký pytel sešlapaných plechovek a nespočet skleněných
lahví. Již nás nepřekvapily rozmanité díly aut – ještě pár úklidů a nějaký ten dopravní
prostředek by se podařilo složit. Každopádně i na překvapení došlo. Rozhodně ne
příjemné. A byla to potřeba lidí ukládat „produkty“ volání přírody do igelitových
sáčku a rozhazovat je do křoví. Pravda je, že podobné místo poblíž dálnice s bujný
podrostem může řidiče tak trochu vybízet. Tato praktika se ale objevuje i u majitelů
psů a je nejen nechutná, ale i zcela nepochopitelná – „dar“ přírodě v této formě se
zde bude povalovat desítky let a nemá šanci se rozložit... Po dopoledním úklidu se
APODEMUS, z. s. rozloučil s věrnými pomocníky i s novými tvářemi a vyrazil do
Brna na Moravské náměstí, kde se konal EKO den. Naší milou povinností bylo představení spolku a se zájemci jsme se pobavili o drobných aktivitách, které stojí jen
chvilku času a mohou nám všem zpříjemnit život na Zemi. Třeba jsme se potkali i s
Vámi – při vyhlašování výsledků soutěží pro děti jsme zaregistrovali, že hlavní cena
putovala do Modřic. Moc gratulujeme!
Veliký dík patří dobrovolníkům, kteří se
zúčastnili úklidu za příjemné dopoledne a obrovský kus práce. Rádi
se s nimi setkáme i příště a snad se naše řady
opět rozšíří. Každá pomoc se počítá – bohužel
již týden po úklidu se v
uklizené lokalitě povalují nové plechovky a
odpadky.
Za APODEMUS, z. s.
s pozdravem
MVDr. Lucie Lehká

foto: Eliška Lankašová
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Masaryk a Podkarpatská Rus

KULTURA
Město Modřice ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

93. komorní koncert na radnici

Cembalo
a smyčcový kvartet
Tentokrát to bude koncert studentů uměleckého gymnázia
a konzervatoře. V první části zahraje Filip Hrubý na cembalo
sólové skladby mistrů Bachovské dynastie. Po přestávce pak
Jakub Hradský a jeho spolužáci zahrají smyčcový kvartet č. 7
a-moll Antonína Dvořáka.

středa 24. října 2018 v 19 hod.
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
modricke-koncerty.webnode.cz - vstupné dobrovolné

Letos budeme oslavovat stoleté výročí založení Československé republiky. Jejím
hlavním spolutvůrcem byl Tomáš Garrigue Masaryk, jehož 168. výročí narození jsme
si připomenuli 7. března. Pro Masaryka bylo charakteristické, že svými znalostmi,
přesvědčivostí i svým příkladem získával sympatie, přátele a stoupence nejen mezi
osobami, ale i mezi etniky či národy. Jeho oddanými stoupenci se také stali rusínští
emigranti v Americe. V končící I. světové válce se rozhodovali, kam by se měla jejich
země začlenit, zda do Polska, či do Ukrajiny; v Maďarsku zůstat nechtěli. Osobnost
T.G.Masaryka je přesvědčila natolik, že se rozhodli pro jeho zemi, i když nemohli mít
o Československé republice představu.
Podkarparpatská Rus se tak stala součástí republiky, která jí garantovala veškeré
ústavní svobody. V slabě vyvinuté zemi, v níž tři čtvrtiny obyvatelstva byly negramotné, byly veliké sociální a hospodářské problémy, nulové zdravotnictví a zanedbané školství. Za dvacet roků však byl docílen značný pokrok. T.G.Masaryk navštívil
Podkarpatskou Rus v roce 1921 a byl zde srdečně vítán.
Svému milovanému prezidentu slavnostně odhalili v Užhorodě důstojný pomník na
významném místě v roce 1928. Sochu vytvořila rusínská sochařka Julie Majdičová,
absolventka pražské Akademie výtvarných umění. Pomník byl odstraněn Maďary v
roce 1939. Socha byla po peripetiích dvakrát postavena v Hranicích na Moravě, ale
po roce 1968 byla roztavena v prostějovských železárnách. Na jeho původním místě
byla v roce 1990 postavena socha Sándora Petófiho, za přítomnosti maďarského prezidenta Arpáda Gönze.
Nového pomníku T.G.Masaryka se Užhorod dočkal až 28. března 2002. Bustu TGM
vytvořil český sochař Josef Vajce. Slavnost, které se zúčastnili občané Užhorodu pod
svými historickými vlajkami, i občané české republiky, odhalovali primátor Uźhorodu Stepan Sember a předseda Senátu ČR Petr Pithart.
Téhož dne proběhlo společenské setkání, kterého se účastnili členové spolků v Užhorodě: Klubu TGM, spolku Rusínů, spolku Slováků, a představitelé Řeckokatolické
církve; a také členové Společnosti přátel Podkarpatské Rusi ČR. Zúčastnil jsem se jej
v zastoupení občanského sdružení Česko-slovenské MOSTY a rusínským spolkům
jsem předal slovácké talíře z Tupes s věnováním. Deseti významným aktivistům jsem
předal Medaile TGM. Ti byli potěšeni, až dojati – jako ředitelka školy a muzea Ivana
Olbrachta v Koločavě paní Natalie Tumarevová.
V dlouhodobé spolupráci mezi Klubem TGM v Užhorodu a Spolkem přátel Podkarpatské Rusi v Brně se letos začátkem července uskutečnilo odhalení pamětní desky,
která bude připomínat 20 roků, kdy tato země byla součástí ČSR. Deska bude umístěna na budově bývalého Zemského sněmu Podkarpatské Rusi, postaveného v roce
1935.
Jan Kruml
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VZPOMÍNKA
Nebylo v minulosti vždy samozřejmostí veřejně koncem října vzpomenout na výročí
vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, natož toto výročí oslavovat. Socialistické školství nám v duchu komunistické ideologie podávalo vznik republiky jako
důsledek Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku. Tím se nám soudruzi snažili
vštěpovat, že na vzniku samostatného státu neměli vliv vlastenci v exilu za 1. sv. války ani jejich domácí spojenci, natož Československé legie především v Rusku, které
byly líčeny jako zrádci a zločinci. Až do roku 1990 byl pro nás vznik Československa
v podstatě druhořadou událostí, kterou každý rok vysoce předčila především VŘSR.
Vzpomenu tady na jedno z mála připomenutí tohoto výročí, která jsem za svého
života v socialismu zažil.
Už jsem se na stránkách tohoto periodika zmínil o srpnu 1968. Po krátkém vzepjetí
vlastenectví se deprese z vývoje situace po okupaci začala brzy prohlubovat. Přesto
se v této atmosféře chystala oslava padesátého výročí vzniku republiky. Náš dětský
sbor Severáček uspořádal k tomuto výročí slavnostní koncert v Libereckém divadle.
O přestávce koncertu se ve vyprodaném divadle proslechlo, že v hledišti sedí spisovatel a novinář, Vladimír Škutina, známý jako „Prezidentův vězeň“. Začátkem šedesátých let byl totiž zavřen za to, že údajně prohlásil, že prezident Antotnín Novotný je
vůl (viz kniha „Prezidentův vězeň“). V rozjitřené atmosféře okupovaného státu vyvolali diváci tohoto novináře na jeviště, aby pronesl několik slov k výročí a současnosti.
Pan Škutina tedy vystoupil a krátce shrnul význam vzniku Československa. Svůj projev zakončil slovy: „Nezapomínejme na toto výročí. Buďme hrdi na svou vlast
a na to, co dokázali naši předkové. Uvědomme si, že v dobách, kdy na našem
území vznikaly takové skvosty, jakými jsou České korunovační klenoty a řada
dalších významných památek, se v místech, kde nyní stojí hlavní město státu,
který si dnes osobuje právo o nás rozhodovat, pásla prasata.“
Mohlo by se zdát, že tato slova měla urazit ruský národ. Jsem ale přesvědčen, že šlo o
hluboký protest proti okupaci republiky vojsky komunistického režimu, který si vzal
ruský národ jako rukojmí.
Celé divadlo po tomto projevu povstalo a ovace, které pan Škutina sklidil, změnily
koncert na veřejnou demonstraci odporu proti okupaci. Později si to pan Škutina
opět odseděl v kriminále (viz kniha „Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů“).
Je dobré si připomínat, že skoro polovinu tohoto století republiky jsme nebyli svobodní. A že se na tom asi šest let podíleli nacisté a dalších čtyřicet let pak komunisté.
Ne proto, abychom živili nenávist k národům, ze kterých tyto ...ismy vzešly, ale abychom byli opatrní ke slibům, kterými by někteří chtěli vrátit tyto nesvobodné roky
zpět.
Mar.

Úvodní dvojstrana programu slavnostního koncertu k 50. Výročí vzniku ČSR
a vlastnoruční podpis spisovatele a novináře, Vladimíra Škutiny
(dokumentace archiv J. Mareček)
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VÝBĚR Z NOVINEK

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

13–18
13–16
13–18
13–16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na přednášku Ing. Aleše Svobody o brněnském podzemí. Přednáška se uskuteční 7. 11. 2018 v 17.00 ve Velké zasedačce
Městského úřadu.
Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku Michala Meissnera – Gruzie – malý, a přesto velký kousek Evropy v Asii. Přednáška se uskuteční 31. 10. 2018 v 18.00 ve Velké zasedačce Městského úřadu.
Během října si v Městské knihovně můžete prohlédnout prodejní výstavu šperků a
broží a s předstihem zakoupit malý vánoční dárek.

PRO ŽENY:
Cartland, Barbara: Dotkni se hvězd
Hooverová, Collee: Námi to končí
Howell, Hannah: Polibek dobyvatele
Taylorová, Kathryn: Léto divokých
květin
PRO SILNÉ NERVY:
Ahnhem, Stefan: Devátý hrob
Björnlinndová, Cilla: Stále vládne
mráz
Dán, Dominik: Žiješ jenom dvakrát
Dorn, Wulf: Fobie
Escobarová, Melba: Dům krásy
Kotleta, František: Poslední tango v
Havaně
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Cílek, Václav: Tetín Svaté Ludimily
Prokop, Josef Bernard: Marie Terezie:
Symfonie života velké císařovny
PRO DĚTI:
Baumann, Anne-Sophie: Nej… dopravní prostředky v pohybu
Butler, Nicola: Jak to žije na stromě?
Griffiths, Andy: Ztřeštěný dům na
stromě
Král, Robin: Co mají na práci myšky a
myšáci

Wagnerová, Magdalena: Malý podvodní průvodce
Žáček, Jiří: Máte doma velrybu?
NĚCO PRO ZASMÁNÍ:
Scheunemannová, Frauke: Jezevčíkovy trable, Jezevčíkova kocovina
KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Backman, Fredrik: My proti vám
Hanks, Tom: Neobvyklý typ
Rubina, Dina: Syndrom loutky
Soukupová, Petra: Nejlepší pro všechny
Třeštíková, Radka: Veselí
Wisemanová, Ellen Marie: Pro tvoje
dobro
ČESKÁ LITERATURA:
Boučková, Tereza: Závod s časem
Cajthaml, Miloš: Na odstřel
Kašpárek, Michal: Hry bez hranic
Pilátová, Markéta: S Baťou v džungli
Topol, Jáchym: Citlivý člověk
INSPIRACE NA CESTY:
Janov a Ligurské pobřeží, Milán a jezera, Korsika (průvodci Lingea)
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SPORT
Malí fotbalisté se soustředili na Pepovce
Pokračování
Osmnáctikilometrová túra prý proběhla v pohodě a ke všeobecné spokojenosti: oba
Ticháčkovic dostali místo ovocných knedlí maso, kšiltovku ztratil pouze jeden z Nudlí a Ondra Inferno uzavíral průvod jenom s „několikamálometrovým“ odstupem. Jediný Sastr byl trošku nervózní, patrně měl v živé paměti svého tatínka, který se kdysi
pomocí GPS z modřického Sokecu domů dopravoval přes „Severní Koreu“. Jeho tichý dotaz tedy všichni chápali: „A pane trenére, fakt víte, kam jdete…?“
Večer kluci zakončili v bazénu, pod dozorem trenérů a asistenta. Ten se nominoval
do role plavčíka, ovšem vyklubal se z něj neplavec, takže na kluky pro jistotu dohlížel
s nafukovacími rukávky a v dostatečné vzdálenosti od vody.
V noci se střevní epidemie posunula dál, oba Ádové se zoufale střídali na toaletě a
pomalu nám začínalo scházet ložní prádlo. Čtvrtek i pátek proběhl podobně: ti, co
mohli, trénovali, ostatní zvraceli. Ve čtvrtek jsem si k předešlým funkcím připsala ještě pradlenu. V pátek ráno už byla únava dost znát. Na Kubíčkův dotaz kolem sedmé
ranní: „Teto, a můžeme už zavolat mamince?“ jsem jenom špitla: „Zítra odjíždíme…“
Zvenku jsem zaslechla trenérovo: „Ádo, neseď na té zemi, budeš mít mokrou prdel.“
– „Ale pane trenére, to je mokré jenom trochu.“ – „No tak jo, tak ji budeš mít mokrou
jenom trochu,“ uzavřel trenér odevzdaně.
Páteční večer jsme ještě z posledních sil připravili stezku odvahy. Šli všichni, to by
si ujít nenechali. Ti, co prošli epidemií, si zřejmě řekli, že teď už zvládnou všechno.
Ty, co byli dosud v pořádku, stihl ještě poslední den rozhodit „pan Vřískot“ na konci
stezky. Naštěstí už v samém závěru soustředění… To aby si kluci nezáviděli.
V sobotu, v Den poslední, nás čekal odjezd. Pobledlým chlapcům jsem v autobusu
poctivě rozdala pytlíky pro případ zvracení. O tom, že už jsem byla opravdu dost
vyčerpaná, svědčí fakt, že jsem jedním blicím pytlíkem obdařila i jakéhosi důchodce,
jenž k naší skupince rozhodně nepatřil. Tímto aktem jsem pochopila, že se má skutečně v nejlepším přestat, a zbytek cesty až domů jsem pro jistotu prodřímala.
Ačkoli jsme si vytrénovaní a s úžasnými zážitky přivezli všichni domů i nepříliš příjemný střevní dáreček, jsem (teď už několik dní poté) přesvědčená, že to bylo soustředění velmi vydařené. Trenéři tréninky rozhodně nijak nešidili a s kluky jsme se
mohli seznámit i jinak než jenom fotbalem. A navzdory všem nepříjemným okolnostem musím, teď už vážně, konstatovat, že těch dvacet malých fotbalistů tvoří senzační tým! Těším se na ně a určitě budu chodit fandit, jak to jen půjde.
A všichni rádi přivítáme i další kluky, které baví fotbal! Mimo potenciální fotbalovou
kariéru je tu čeká spousta bezva kamarádů, úžasní trenéři a vážně nezapomenutelné
Text: Eva Strnadová
zážitky…

foto: Roman Mulíček
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SENECURA
Cimbálovka a burčák v Modřicích: SeneCura SeniorCentrum pořádalo zahradní slavnost
Úterý 4. září mělo v SeniorCentru v Brně Modřicích slavnostní nádech. Konala se
totiž tradiční Zahradní slavnost, které se tentokrát kromě klientů účastnili i jejich
rodinní příslušníci. To vzbudilo velkou vlnu nadšení a náladu nikomu nezkazilo ani
pár dešťových kapek.
Zahradní slavnost je jedním ze speciálních programů, které SeneCura pro své klienty
pravidelně pořádá. Jaký program si užili tentokrát?
Většina klientů se svými blízkými seděla v příjemném prostoru zahradního altánu,
někteří se posadili pod velkými stany. Dobrou náladu podpořilo výborné občerstvení, o které se postarali zástupci gastronomické sekce SeniorCentra, pan Šrutka s
panem Pondělíčkem. Ti všem předvedli své grilovací umění a všichni si pochutnali
na grilovaném mase. Nechyběly také různé druhy sýrů, ovoce a zeleniny. Žízeň hosté
zaháněli studeným banánovým šejkem, ledovou i horkou kávou, čajem, alkoholickým
i nealkoholickým pivem a nejoblíbenějším nápojem, kterým byl podle všech chutný
burčák. Všichni ocenili i dekorace, které zaměstnanci domova chystali dlouho dopředu – po cestách zahrady rozmístili zavařovací sklenice s hořícími svíčkami, chlazení
nápojů obstarali pomocí zahradních koleček naplněných ledem.
Atmosféra byla opravdu kouzelná. Bezesporu se na ní podílela i cimbálová kapela
Fujarka. Nejen, že hudebníci oblékli krásné kroje, ale hlavně hráli lidové písničky,
které klienti domova milují. Nejdéle na slavnosti vydržely dvě klientky, paní Píchová
s paní Krčovou, které si nechávaly zahrát své oblíbené písně. Společně s hudebníky
vytvořily hudební kulisu a jejich „Kolíne, Kolíne“ se rozléhalo po celém modřickém
prostranství. Klientky odešly až po osmé hodině večerní, kdy muzikanti svoje vystoupení ukončili.
Sociální pracovnice spolu s ředitelem SeniorCentra panem Krňávkem pohovořili s
klienty i jejich blízkými a užili si spolu s nimi pěkné odpoledne. Všichni slavnost
velmi kladně hodnotili, slova chvály zaznívala i z úst příbuzných klientů. A právě to
je pro všechny, kdo se na přípravách slavnosti podíleli, tou největší odměnou.
Text a foto: Kristýna Anschlagová

www.mesto-modrice.cz

711

Život v našem městě

Život v našem městě

721

Zpravodaj 10/2018

s

HASIČI
Zprávy od hasičů
Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice, červenec až září 2018
Během prázdnin se členové jednotky scházeli každé pondělí k převzetí služby a kontrole techniky a vybavení. V měsíci září jeden člen jednotky absolvoval kurz nositele
dýchací techniky a probíhalo pravidelné školení celé jednotky. Po přiznání dotace od
Krajského úřadu Jihomoravského kraje na obnovu techniky pro dobrovolné hasiče,
město Modřice zakoupilo naší jednotce zánovní zásahový automobil CAS 25 DENNIS
Rapier, který nám byl předán dne 7. 9. 2018. Protože vozidlo bylo zakoupeno bez
vybavení, tak se většina výbavy do vozidla předělávala ze stávajícího vozidla DA 12.
Některé vybavení, které musí dle vyhlášky být v zásahovém vozidle, se bude ještě
pořizovat tak, aby vozidlo splňovalo veškeré požadavky. Na instalování vybavení do
vozidla se podíleli skoro všichni členové zásahové jednotky. Strávili při tom nemálo
času na úkor svých rodin. Doufám, že vozidlo bude sloužit ke spokojenosti nejen nás
hasičů, ale především k větší bezpečnosti občanů.
Zásahy
19. 7. 2018, 8:56 hodin, signalizace EPS, Modřice, ul. Masarykova
6. 8. 2018, 14:07 hodin, dopravní nehoda, sil. č. 152 obchvat
8. 8. 2018, 20:43 hodin, signalizace EPS, ul. Splaviska
14. 8. 2018, 9:28 hodin, signalizace EPS, Modřice, ul. U Dálnice
22. 8. 2018 8:59, požár trávy, Modřice - sjezd z D52
Milan Putna , VJ JSDH Modřice
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Klára Machalová
Tomáš Hüttl
Gabriela Oulehlová

Oldřich Pevný
Ludmila Trávníková
Eva Suchomelová

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: archiv JSDH Modřice
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce září, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Strážníci řešili oznámení od DPMB o cestujícím, který odmítá vystoupit z tramvaje.
Muže vykázali a událost se obešla bez donucovacích prostředků.
Bylo přijato oznámení od PČR o pohřešovaném chlapci na ul. U Vlečky. Hlídky společně propátrávaly okolí. Ve večerních hodinách se chlapec vrátil v pořádku sám domů a pátrání bylo ukončeno.
Strážníci během měsíce řešili celkem 4 krádeže v OC Olympia. Všichni pachatelé si
místo odcizeného zboží odnesli pokutové bloky. V jednom případě byla
uložena nejvyšší možná částka. Dále na jednu osobu byl vydán příkaz k
zatčení za předchozí trestnou činnost. Osoba byla předána hlídce PČR k
dalším úkonům a přesunu do věznice.
Hlídka dostala oznámení od PČR o vloupání do lékárny na ul. Nádražní. Dostala popis podezřelého, nicméně i po okamžitém příjezdu po oznámení se podezřelého nepodařilo najít. Událost tak zůstala v kompetenci PČR.
Během měsíce jsme řešili pouze jedno nezaplacení PHM na čerpacích stanicích. Šetřením vyšlo najevo, že se jednalo o nedbalostní jednání. Po vyzvání provozovatele vozidla vzniklou škodu uhradil a událost byla ukončena.
Bylo přijato oznámení o opilém muži, který leží v blízkosti vlakového kolejiště. Strážníci muže odtáhli na poslední chvíli. Po několika vteřinách místem projel
rychlík, který by muže, nebýt zásahu strážníků, přejel. Muž po vyšetření
lékařem byl převezen na protialkoholní stanici k vystřízlivění. U této situace bylo zarážející, jaké množství osob bylo na místě, ale nikdo muže z
kolejiště neodtáhl.
Hlídka byla požádána od PČR o pomoc při události, kde měl muž napadnout svoji
manželku nožem. Událost se obešla bez zranění a zůstala v kompetenci
PČR.
Strážníci řešili oznámení o zraněném holubovi. Zjistili, že se jedná o chovného holuba a ve spolupráci s chovatelem byl předán svému majiteli.
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Hlídka přijala oznámení o napadení seniora cvičící ženou. Po příjezdu na místo k
žádnému protiprávnímu jednání již nedocházelo. Hlídka situaci prověřila
a aktéry vyzvala k podání vysvětlení na služebně. Tam s nimi byl sepsán
zápis a událost byla předána k přestupkové komisi.
Strážníci během dvou dnů řešili totožné oznámení od ženy, která má ve svém bytě
známou, jenž je opilá a znečišťuje byt. Na místě zjistili, že žena je závislá
na alkoholu a opila se během nepřítomnosti majitelky bytu. Jelikož v obou
dnech byla protialkoholní stanice zaplněná, zůstala žena v péči majitelky
bytu. Naměřené hodnoty alkoholu byly 4,07 a 4,68 promile. I přes tyto hodnoty byla žena schopna orientovat se a komunikovat.
Hlídce během kontrolní činnosti bylo oznámeno, že na ul. Nádražní je dopravní nehoda osobního vozidla a autobusu. Po nehodě byla do nemocnice převezena cestující z autobusu. V době příjezdu hlídky na místo řidič osobního
vozidla narazil do dalšího projíždějícího autobusu. Druhá nehoda se již
obešla bez zranění. Při orientačním vyšetření na přítomnost alkoholu byla
u řidiče osobního vozidla zjištěna hodnota přes 3 promile. Šetření nehody
si převzala PČR. Hlídka MP poté v místě nehod usměrňovala dopravu.
Strážníci při kontrolní činnosti nalezli na konečné stanici tramvaje ženu, která ležela
na zemi. Žena byla silně opilá a nebyla schopna samostatné chůze. Jelikož
si žena stěžovala na bolest nohy, byl na místo přivolán lékař, který rozhodl
o jejím převozu do nemocnice.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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ADACH spol. s r.o.

Modernizujte vytápění

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

Uspořte na nákladech za energie a vyměnte svůj starý kotel za nový !!

TEPELNÁ ČERPADLA A PLYNOVÉ KOTLE
VIESSMANN nyní se slevou 20%

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

INTEGRA S.R.O.
Za Humny 1089, 664 42 Modřice

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

Účetní kancelář nabízí zpracování:
- podvojné účetnictví
- daňové evidence
- mzdy
Kontakt : 721 576 248
- DPH, KH
Daňová přiznání:
- Daň z příjmu právnických osob
- Daň z příjmu fyzických osob
Dále nabízíme účetní poradenství
IČ: 421 93 567
DIČ: CZ42193567
Tel.: +420 728 965 182

771

+

zařízení splňují podmínky pro získání dotace
v rámci programu „Kotlíkové dotace“

+

funkční zařízení si můžete prohlédnout a
vyzkoušet v naší vzorkovně

+

na zařízení Viessmann poskytujeme záruční
i pozáruční servis

Kde nás najdete
Brněnská 292, Modřice 664 42,
tel. 515 537 131, 608 470 370

email :vitmakovsky@vitmakovsky.cz
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VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
přijme:
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Lékárna

referent zásobování

Vaše zdraví si bereme na starost

(skladník)

- objednávky, příjem, příprava a výdej
zboží
- skladová administrace
- pracovní úvazek 8 hod. denně
- nutná znalost práce na PC
- znalost instalatérského sortimentu
výhodou
- řidičský průkaz sk.B výhodou
- trestní bezúhonnost

M: brno.ocolympia@benu.cz

Modřice 664 42

Otevírací doba: PO ‐ NE 9:00 ‐ 21:00

 S Benu plus lékovou kartou výhodnější ceny na vybrané produkty z volného prodeje, na antikoncepci; kontrola možných lékových interakcí

 Nově vybudované dermocentrum s velkým výběrem kvalitní značkové kosmetiky
 Vstřícný a profesionální personál
 Objednávání léků + lékové poradenství i telefonicky nebo mailem

Sečení
a mulčování
trávy.

Hledám udržovaný
byt ke koupi.
Brno-venkov.

tel: 608 065 337

Tel.: 739 912 867

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

T: 513 034 999

U Dálnice 777

 Široký sortiment produktů volného prodeje

Kontaktujte nás:
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

Pokrývačská firma Petr Kalvoda

OC Olympia Brno

Koupíme rodinný
dům se zahrádkou.
Dohoda jistá.
Tel.: 703

668 397
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Firma:
METAL‐FRUT, spol.s.r.o., Nádražní 674, Modřice 66442
Kontakt: +420 602 506 562

Hledá paní na úklid.
Od pondělí do pátku.

Vhodné jak pro seniory, tak i pro matky na mateřské.

Nabídka práce
Přijmeme na dlouhodobou brigádu/
/ HPP na tyto pozice:
Vhodné pro studenty, práce o víkendech

Úklid – mytí nádobí – pomocná
síla do kuchyně
Pizzař / pizzařka – kuchař /
kuchařka
Obsluha / barmanka / servírka
Restaurace klášterní Taverna Rajhrad
Více informací přímo na restauraci
– p. Toman

www.ktaverna.cz

Mladá rodina
hledá menší dům
v Modřicích.
Tel.: 604 508 585

www.mesto-modrice.cz
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Opakovaně týdně

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

po >>>
>>>

Události
Datum

25.10. 17.00

Akce

Slavnostní zasazení lípy v Modřicích

Kde

před radnicí

17:00
18:00
18.00

29.10. 8.00

Večer rozsvícených lampiček

31.10. 18.00 Přednáška Michala Meissnera - Gruzie

sraz u ZŠ Benešova

18:30

velká zasedačka MÚ

18:30,
19:30

7.11. 17.00

Přednáška Ing. Aleše Svobody Brněnské
velká zasedačka MÚ
podzemí

10.11. 17.00

Koš martinských vín

ve dvoře,
nám. Svobody 90

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
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov
www.fitpeople.cz
www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
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

út 9:30

>>>
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 >>>
>>>

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

Modřický kalendář

16:45
17:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>
9:30
15:00
17.45
19.00
ne 9:30
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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.mesto-modrice.cz
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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

93. komorní koncert

24. 10. 2018 od 19 hodin

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

94. komorní koncert

12. 12. 2018 od 19 hodin

Silvestr

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

www.biskupstvi.cz/petrov
Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Periodický tisk územního samosprávného celku
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