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Zápis č. 14/2013
z 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“),
které se konalo dne 2013-12-09 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti modřické radnice
Přítomno:
14 zastupitelů (jmenovitě viz. prezenční listina, řádně se omluvil Martin Petřík)
Před zahájením zasedání ZMM pogratuloval starosta města, zastupitelce Jaroslavě Tomandlové
k jejímu významnému životnímu jubileu. Po té bylo zasedání zahájeno.
Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, že jednání ZMM bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, ZMM je počtu 14 zastupitelů města, čímž je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,
dnešní jednání ZMM je usnášeníschopné.
Z dnešního jednání se řádně omluvil zastupitel Martin Petřík.
Návrh starosty na ověřovatele a zapisovatelku:
Ověřovatelé:
Kamila Šulová a Libor Procházka
Zapisovatelka:
Dagmar Hošková, DiS.
Hlasování o návrhu starosty:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
V pozvánce jste obdrželi návrh programu dnešního jednání ZMM:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání majetkových transakcí
4) Projednání hospodaření města v roce 2013
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2013
4.2 Plnění rozpočtu v roce 2013
4.3 Rozpočtové opatření platů
4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2013 a č. 5/2013 rozpočtu města
5) Projednání rozpočtu města na rok 2014
5.1 Projednání rozpočtu platů pracovníků městského úřadu
5.2 Projednání rozpočtu sociálního fondu města Modřice
5.3 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2014
5.4 Uvolnění schválených dotací a příspěvků z rozpočtu města roku 2014 spadající do
kompetence ZMM
5.5 Informace o financování schválených kulturních a sportovních akcí pořádaných
městem Modřice v roce 2014
5.6 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2014
6) Projednání rozpočtových výhledů
6.1 Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu na rok 2015
6.2 Rozpočtový výhled na rok 2016
7) Zpráva z činnosti Finančního výboru
7.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru
7.2 Projednání pololetních odměn členům Finančního výboru
8) Zpráva z činnosti Kontrolního výboru
8.1 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru
8.2 Projednání pololetních odměn členům Kontrolního výboru
9) Projednání plánu činnosti orgánu města Modřice v roce 2014
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10) Různé, diskuse
Závěr
Diskuse nebyla
Hlasování o návrhu programu zasedání ZMM:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
Program byl schválen beze změn.
Předsedající konstatoval, že zápis z 13. řádného veřejného zasedání ZMM konaného 09.09.2013 byl
schválenými ověřovateli ověřen a společně s usnesením byl uložen k nahlédnutí u asistentky
starosty města. Do dnešního dne nebyly podány žádné připomínky k oběma dokumentům a tak jsou
považovány za odsouhlasené.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 14. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 14. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitelku Kamilu
Šulovou a zastupitele Libora Procházku.
ZMM schvaluje program 14. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.Ú/2013

Bod 1 programu – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je nedílnou součástí zápisu.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti Městského úřadu
Modřice a Rady města Modřice za období od 9.9.2013 do 9.12.2013.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.1/2013

Bod 2 programu – Kontrola uložených úkolů
V podkladech jste obdrželi zprávu o plnění úkolů uložených na ZMM starostovi či RMM vč. příloh
k některým uloženým úkolům. Tato písemná zpráva bez příloh bude součástí zápisu z dnešního
zasedání ZMM.
Komentář starosta
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Usnesení 4.7.3.2/2011:
ZMM ukládá RMM všemi dostupnými právními prostředky zajistit nápravu současného stavu. tzn.,
vymoci na firmě GAS Transport s.r.o. Babice do 31.7.2011 finanční úhradu za neoprávněný závoz
pozemku p.č. 1690/186 (původně GP 1665) a části pozemku p.č. 1690/182 (původně GP 2091)
odpovídající cenám, které by musel GAS Transport s.r.o. zaplatit za uložení na běžné skládce
v Žabčicích.

Usnesení 4.7.3.3/2011:
ZMM ukládá RMM zajistit, aby firma GAS Transport s.r.o. Babice, pokud neuhradí požadovanou
částku za uložení výkopové zeminy do stanoveného termínu 31.7.2011, uvedla pozemek p.č.
1690/186 (původně GP 1665) a část pozemku p.č. 1690/182 (původně GP 2091) do původního
stavu do 30.11.2011.

Usnesení 11.3.1/2013:
ZMM ukládá RMM ve smyslu usnesení 4.7.3.2/2011 ze zasedání ZMM 13.6.2011 zajistit podání
žaloby k soudu na firmu GAS Transport s.r.o. Babice, a to do 30.4.2013.

Usnesení 12.2.1/2013:
ZMM pověřuje RMM uzavřením dohody o dokončení terénních úprav v lokalitě PRIMÁL s firmou
GAS Transport za podmínky úpravy stávajícího stavu k zemědělské činnosti bez dalšího návozu
zeminy a úhrady částky 500.000,- Kč před podpisem smlouvy o umožnění provedení stavby

Zpráva o plnění těchto usnesení:
V podkladech jste k těmto úkolům obdrželi předvolání k Okresnímu soudu Brno-venkov na
9.1.2014 v 8:30 hodin a vyjádření žalovaného k žalobě. O průběhu soudního líčení budu ZMM
informovat na dalších zasedáních.
Diskuse
Procházka
Komentoval žalovanou částku 81.000,- Kč, která odpovídá dvouletému nájmu, ale ZMM
nejdříve vyčíslilo, že kdyby firma odvezla materiál na skládku, musela by zaplatit skoro 6
milionu korun. Což je velký nepoměr. Připadá mu nesmyslné žalovat firmu o vyklizení
pozemku, navíc když není pravděpodobné, že firma ty pozemky vyklidí a uvede do
původního stavu. S tímto bodem nesouhlasí.
Šiška
U závozu Primálu, komentoval žalovanou částku 81.000,- Kč, kdy město žaluje firmu na
vyklizení pozemku a uvedení do původního stavu s tím, že po dobu, kdy tam zemina ležela,
tak požadujeme za ní úhradu 81.000,- Kč, která je vypočtena dle nájemního sazebníku.
Žaloba byla schválena cca před 1,5 rokem na zastupitelstvu, není důvod se k ní nadále
vracet. Vypsání soudního stání je pro ZMM informace, že celá kauza dále pokročila.
Procházka
Dotaz na platnost usnesení 4.7.3.2 z roku 2011?
Šiška
Platí a navazuje na ostatní usnesení k záležitosti. ZMM schválilo usnesení 4.7.3.3, které
ukládá ZMM zajistit, aby firma pokud neuhradí požadovanou částku, za uložení výkopové
zeminy do stanoveného termínu 31.07.2012, uvedla pozemek do původního stavu. Oni
neuhradili, tak je město vyzvalo na uvedení pozemku do původního stavu. Vyklizení
neprovedli, proto je žalujeme.
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Usnesení 8.5/2012:
ZMM schvaluje dodržení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi městem Modřice
(nabyvatel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Modřice (převodce) schválené usnesením 5.3.8/2011 ze
dne 12.9.2011 a pověřuje starostu města dalším jednáním s Českou obcí Sokolskou.

Zpráva o plnění usnesení:
V podkladech jste obdrželi výpis ze zápisu ze 4. zasedání P ČOS konaného dne 12.10.2013, ve
kterém je odsouhlaseno převedení majetku TJ Sokol Modřice do vlastnictví města. Proces předání
byl zahájen 3.12.2013 a majetek by měl být předán k 1.1.2014. Současně na ČOS byly opětovně
zaslány k odsouhlasení texty darovací smlouvy a smlouvy o bezplatném využívání, které ZMM již
v minulosti schválilo pro potřebu převodu.

Usnesení 13.7.1/2013
ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu města Modřice pro rok 2014 a pověřuje starostu města a
RMM dopracováním rozpočtu do konečného stavu k projednání v prosincovém zasedání ZMM.

Zpráva o plnění usnesení:
Rozpočet byl dopracován, v řádném termínu před zasedáním ZMM byl vyvěšen dle zákona a
předložen zastupitelům v podkladech k dnešnímu zasedání. O rozpočtu města na rok 2014 bude
samostatně jednáno v bodě 5.3. dnešního zasedání – úkol splněn.

Úkoly nestanovené usnesením
Kontrola přidělených dotací
V podkladech jsou předloženy zprávy o veřejno-správních kontrolách subjektů stanovených
v zápise z finančního výboru k přiděleným dotacím, včetně vyjádření kontrolovaných subjektů. Na
konkrétní dotazy Vám odpoví přímo na zasedání ZMM vedoucí odboru vnitřních věcí a vedoucí
finančního odboru.
Diskuse:
Tomandlová
Ohledně dotací. Překvapilo ji, že TJ Sokol dostane dotaci a vůbec ji nepoužije na to, na co ji
žádal a za druhé, že obyčejní zahrádkáři nebo pan Vonka to mají papírově v pořádku, ale
firmy, které mají ekonomku, která je zaměstnaná, si nedají pozor a mají plno nedostatků.
Mulíček
V rámci kontroly provedeno šetření dokladů, nalezeny doklady, které nejsou považovány za
splnění stanovenému účelu. Vše zapsáno do protokolu. Na základně protokolu předloženy
nové doklady, které už účel dotace splňují. Pokud splňují účel, nevidíme důvod proč jim
dotaci neposkytnout.
Tomandlová
Dobře a kde vzali ty dodatečné doklady?
Mulíček
Použili jiné doklady z účetnictví. A to takové doklady, které dotace prokazují. Tady je na
zvážení, jestli tyto nové doklady, které doručili, splňují účel dotace. V případě, že by účel
splněn nebyl, bude se řešit penále nebo vratka.
Šiška
Doklady, které byly předloženy a kontrole z města nevyhovovaly jsou nahrazeny jinými,
není nic špatného.
Bernátová
Dotaz na rychlé nalezení jiných, správných dokladů.
Mulíček
Doklady, které nesplňovali účel, nahradili jinými doklady, který ten účel splňovaly. Sokol
nemá jenom jeden doklad.
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Bernátová
Kdo Sokolu dělá účetnictví? pan J.?
Šiška
To dělá paní M., ale to nám „může být jedno“, je to samostatná organizace s městem
nesouvisející.
Sládek
Máme jasně v pravidlech napsáno, do kdy musí byt doklady doloženy, jenom ty doklady co
jsou předloženy k tomu datu, musí být brány v potaz, na ostatní by neměl být brán ohled.
Žádné následné nahrazování. Stejně tak Jan Vonka a Vonka Racing, kde na finančním
výboru v prvním pololetí 2013 jsme jasně napsali, že doklad na 31.000,- Kč považujeme za
neuznatelný výdaj a najednou se dozvídám, že je vše v pořádku. Takto to potom vypadá,
když je jeden doklad neuznatelný, pak si ho nahradím jiným.
Mulíček
Pan Vonka, byl upozorněn na tento problém, došel za svým poskytovatelem služeb a on mu
doklad opravil. Je standardní, že když někdo zašle špatný účetní doklad, žádá se o zaslání
nového a správného. Samozřejmě proběhla konzultace s auditorkou a ta je názoru, že pokud
účel prokazují doklady, které vyhovují, tak je to v pořádku a není důvod dotaci
neposkytnout.
Sládek
Mám za to, že pokud je stanovena lhůta je nutno dodat doklady jen do dané lhůty a na
pozdější se nebere zřetel.
Mulíček
V rámci veřejno-správní kontroly jim dáváte možnost se vyjadřovat se k nalezeným
závadám a v případě, že doloží ten účel, auditorka v tom problém nevidí.
Bernátová
U Sokola je v závěru stanoveno, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Doporučuji nedávat
Sokolu žádnou dotaci, pokud se tento případ nevyřídí. Kdyby k tomu porušení došlo, tak
dáváme podvodníkovi zas další dotaci, kterou může dál zneužít.
Sládek
Pokud poruší pravidla, které jsme stanovili, musíme postupovat vždycky stejně. Dotace by
měli být udělovány za určitých pravidel, pokud nebyly dodrženy, je mi líto.
Šiška
Pravidla jsou nastavena a dotace jsou pro určité činnosti. Sokol při předložení dokladu mohl
posuzovat svůj doklad jako uznatelný náklad, a kontrola jej posuzuje jako neuznatelný
náklad, proto požaduje doložení uznatelného dokladu a nebo vrácení dotace. Tedy pokud se
při veřejno-správní kontrole zjistí nedostatky, tak dostává kontrolovaný subjekt možnost je
odstranit tím, že dodá jiný doklad, který účel dotace splňuje. Pokud nové doklady nedoloží,
tak se pak bude jednat o vrácení dotace a o penále.
Sládek
Nesouhlasím s vysvětlením.
Chybíková
Opravný prostředek by měl být možný. Měli by mít možnost opravit nalezenou závadu.
Doleček
Výdajová stránka Sokola je ještě 4krát až 5krát větší než je naše dotace, tudíž těch
výdajových dokladů mají víc než na poskytnutou dotaci. Tím mohou využít nové další
doklady místo vyřazeného dokladu. Tedy pokud chceme navodit striktnost, že nemají
možnost se odvolat proti špatnému dokladu, tak to není úplně správně.
Šiška
Ke každé kontrole, má právo kontrolovaný subjekt se vyjádřit.
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Bernátová
Sokol není spolehlivý subjekt, protože už se to stalo, že nevyužil dotaci jak měl, bylo jim
odpouštěno jak penále tak vrácení dotace. Není to důvěryhodný subjekt.
Šiška
Sokol dotaci využil tak jak měl. Když přišla veřejno-správní kontrola na kontrolu dotací, na
kterou finance byly určeny, finance na účtě neměli. Přesto, že akci nezrealizovali. Požádali
následně o přesun dotace do dalšího roku včetně prominutí penále a v dalším roce opravu
střechy sokolovny zrealizovali.
Bernátova
Oni to použili na úhradu daně.
Šiška
Ne, použili to za platbu plynu. Právě toto naše kontrola zjistila. Upozornila Sokol na
porušení rozpočtové kázně a vyzvala je k vrácení dotace a úhradě penále. Oni požádali o
prominutí penále a o přesunutí dotace do dalšího roku s tím, že oprava střechy bude
realizovaná. Mělo to všechny právní náležitosti. Díval se na to usnesení a schválilo ho 13
zastupitelů z 15 zastupitelů.

Kontrola vyřizování stížností
Z pozice vedoucího městského úřadu jsem provedl osobní kontrolu dokladů ve vyřízení stížnosti ze
dne 29.11.2012 na nepodání informací na zaslanou žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím ze dne 10.11.2012.
Z výsledku šetření jsem dospěl k závěru, že vyjádření paní Höklové k vyřízení stížnosti bylo
provedeno v souladu se zákonnými lhůtami, neboť stížnost žadatelkou byla datumově sepsána
29.11.2012, ale na úřad byla doručena a zaevidována dle podacího razítka až 6.12.2013.
Odpovězeno bylo 11.12.2012, což je ve stanoveném termínu dle zákona. Neshledal jsem tedy žádné
pochybení ve vyřízení žádosti.
Diskuse:
Procházka
Trvá na původním nálezu, že nedošlo k dodržení zákonných lhůt, protože pošta byla
odeslána e-mailem 29.11. a byla zaevidována až 6.12., což je neadekvátní, aby byla pošta
zaevidována až po týdnu.
Šiška
Nemá ke stížnosti ze dne 29. listopadu podloženo, že by byla zaslána e-mailem. Na stížnosti
je zde evidenční razítko úřadu s datem 6.12., nic jiného v podkladech není. Neví, kde jste
dostal informace o tom, že stížnost byla zaslána 29.11. e-mailem.
Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
3 proti (Sládek, Procházka, Bernátová)
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.2.1/2013

Zápis č. 14/2013 ze zasedání ZMM
Verze č. 1
Zapsala Dagmar Hošková, DiS.

Strana 7 (celkem 24)
volební období 2010-2014
dne 2013-12-09

Bod 3 programu – Projednání majetkových transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem. Komentář starosta
3.1. Prodej části pozemku p.č. 994/13
V podkladech přiložen komentář a mapové podklady k prodeji části pozemku p.č. 994/13, o který
požádali manželé H., bytem……., Modřice. Požadovaná odkupovaná část pozemku navazuje
bezprostředně na pozemek žadatelů, kde mají postaven svůj rodinný dům. Pro stanovení ceny
obvyklé byl vypracován znalecký posudek, který stanovuje cenu 1.400,- Kč/m2. RMM žádost
manželů H. projednala a doporučuje ZMM žádost schválit a část pozemku prodat za cenu 1.500,Kč/m2 , kterou stanovuje ZMM při obdobných případech prodeje.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje prodej části pozemku p.č. 994/13 manželům H. za cenu 1.500,Kč/m2.
Hlasování o návrhu na usnesení
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.3.1/2013
3.2 Prodej pozemku p.č. 143/2 a části pozemku p.č. 2016
V podkladech předložen komentář a mapové podklady k prodeji části pozemku p.č. 2016 a
pozemku p.č. 143/2, o které požádala společnost Maranello Kart, s.r.o. vlastníci hotel Gregor, který
na dotčené pozemky navazuje a ty jsou pro jeho provoz nezbytné. Pro stanovení ceny obvyklé byl
vypracován znalecký posudek, který stanovuje cenu ve výši 1.770,- Kč/m2. RMM žádost
společnosti Maranello Kart projednala a doporučuje ZMM schválení žádosti a cenu prodeje stanovit
dle znaleckého posudku. Město sice ve stávajícím volebním období pozemky prodává převážně za
cenu 1.500,- Kč/m2, ta je ale pod cenou znaleckého posudku a město nemůže své nemovitosti
prodávat pod odhadní cenu.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 143/2 a části pozemku p.č. 2016 společnosti
Maranello Kart za cenu 1.770,- Kč/m2.
Hlasování o návrhu na usnesení
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.3.2/2013
3.3 Majetkové vypořádání pozemku p.č. 2053/42
V podkladech předložen komentář a mapové podklady k majetkovému vypořádání pozemků o
výměře 55m2, p.č. 2053/42, který je majetkem města, ale dnes je součástí areálu společnosti
METAL-FRUT, spol. s.r.o.. Tato skutečnost byla zjištěna digitalizací našeho katastru a převodem odkupem přilehlého pozemku českých drah městem Modřice. Pro stanovení ceny obvyklé byl
vypracován znalecký posudek, který stanovil cenu 1.350,- Kč/m2 . Město Modřice v probíhajícím
volebním období prodává pozemky za cenu 1.500,- Kč/m2. ZMM by mělo majetkovému odboru
stanovit prodejní cenu pro další vyjednávání s majiteli areálu firmy METAL-FRUT, spol. s.r.o.
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Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje prodejní cenu pozemku p.č. 2053/42 ve výši 1.500,- Kč/m2.
Hlasování o návrhu na usnesení
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.3.3/2013
3.4 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1485/1
V podkladech předložen komentář a mapové podklady k žádosti pana H. F. zastupovaného Mgr. L.
S. na odkoupení pozemku města Modřice p.č. 1485/1 o výměře 40.176 m2. Jedná se o pozemek
v západní části katastru, který leží v lokalitě navrhovaných tras JZT. RMM předloženou žádost
projednala a doporučuje ZMM její zamítnutí z důvodu polohy pozemku ve vztahu k navrhované
JZT.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM zamítá prodej pozemku p.č. 1485/1.
Hlasování o návrhu na usnesení
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.3.4/2013

Bod 4 programu – Projednání hospodaření města v roce 2013
4.1 Zpráva o hospodaření města v období od 1 – 10/2013
V podkladech předložen komentář k hospodaření města za období 1–10/2013 a výpočet ukazatele
dluhové služby k 31.10.2013. Strana rozpočtu příjmů je plněna na 76,87% (což odpovídá danému
období) a strana rozpočtu výdajů je plněna na 69,16% ( zde se projevují úspory u vysoutěžených a
realizovaných zakázek).
Co se týče stavu účtu města je na něm k 31.10.2013 částka 14.170.708,- Kč (součet účet 231+236).
Výše přijatých úvěrů včetně PBDS je 34.897.566,88 Kč.
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou ve výši 116.456,02 Kč (předplacené nájmy BD). Stav účtu oproti
poslednímu ZMM je ovlivněn čerpáním úvěru na výstavbu PBDS, kdy se uhradily faktury z našeho
účtu a úvěr se také čerpá. Co se týče dluhové služby je město i přes čerpání úvěru v tomto ukazateli
na tom velmi dobře, neboť dluhová služba k 31.10.2013 je ve výši 4,57% což je proti měsíci září
(4,44%) jen o 0,13% více. Zadluženost obce na jednoho obyvatele je 7.256,- Kč, daňová výtěžnost
vztažená na jednoho obyvatele je 10.136,- Kč.
Diskuse
Kratochvíl
Jak je město na tom v daňové výtěžnosti na Moravě nebo v České republice?
Mulíček
Nevím, ale ve srovnání s jinými obcemi jsme na tom standardně.
Šiška
Naši kolegové nám závidí příjmy z daní z nemovitosti, které jsou velmi vysoké asi 16 - 18
milionů oproti ostatním obcím.
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Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1–
10/2013.
Hlasování o návrhu RMM na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.4.1/2013
4.2. Plnění rozpočtu v roce 2013
V podkladech pro větší přehlednost předloženy tabulky plnění rozpočtu města Modřice v roce 2013
ve vztahu ke směrným ukazatelům oddělení paragrafům. Na straně příjmů jsou některé odd. par.
naplněny více jak 100% a na straně výdajů žádný odd. par. nevykazuje výdaj více než 100%.
Diskuse
Bernátová
Dotaz na výdajovou položku 2229 ostatní záležitostí v silniční dopravě, co to je?
Mulíček
V položce je nové dopravní značení, oprava dopravního značení.
Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí plnění rozpočtu města Modřice dle směrných ukazatelů
oddělení paragrafů.
Hlasování o návrhu RMM na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.4.2/2013
4.3. Rozpočtové opatření platů
V podkladech předložen návrh rozpočtového opatření platů č. 02/2013 včetně komentáře
k provedeným změnám. Celkově se rozpočty platů navyšují o 347.700,- Kč.
Diskuse
Kovářová
Částka na údržbě a čistění je ta původně plánovaná částka snížena, neboť pracovní
pohotovost byla zahájena později než bylo původně plánováno.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření platů č. 2/2013 bez výhrad.
Hlasování o návrhu RMM na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.4.3/2013
4.4. Rozpočtové opatření č. 4/2013 a č. 5/2013 rozpočtu města
V podkladech předložena tabulka rozpočtových opatření č. 4/2013 a č. 5/2013. K tabulce je přiložen
komentář k jednotlivým úpravám rozpočtových odd. par. Rozpočtové opatření č. 4/2013 provedla
na základě usnesení ZMM ze dne 12.3.2012 č. 7.4.1./2012 bod b) a c) na své schůzi RMM. V tomto
opatření byla provedena pouze jedna úprava a to zahrnutí částky 52.000,- Kč na straně příjmů i
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výdajů, která byla přijata na úhradu nákladů na zajištění předčasných parlamentních voleb. Toto
rozpočtové opatření ZMM vezme pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 5/2013 je pak ke schválení ZMM, neboť tímto opatřením se rozpočet města
upravuje zejména na straně výdajů ve vztahu k dokončeným investičním akcím a hlavně probíhající
výstavbě PBDS. Také na straně příjmů dochází k drobným úpravám.
Strana příjmů se mění z 82.742.000,- Kč na 82.349.700,- Kč tj. příjmy klesají o 392.300,- Kč.
Strana výdajů se mění z 146.825.400,- Kč na 121.503.000,- Kč tj. výdaje klesají nebo se přesunují
do roku 2014 celkem se ponižují výdaje o 25.322.400,- Kč.
K úpravám je přiložen podrobný komentář.
Z hlavních položek bych vyzdvihl ponížení výdajů u:
- výstavby PBDS (přesun do r. 2014)
21.000.000,- úspora při výstavbě parkovišť
750.000,- přesun výstavby zastávek Bobrava do r. 2014
700.000,- přesun výstavby kanalizace U Hřiště do r. 2014
250.000,- úspora při výstavbě VO nám. Svobody
800.000,- přesun rekonstrukce Hybešova do r. 2014
484.000,- nižší platby vlastních úroků
1.300.000,(pozdější čerpání úvěru) – nižší platby SITA
600.000,Zvýšení výdajů u:
- dokončení zahrady MŠ komplet v roce 2013
- navýšení mzdových nákladů města
- zabezpečení úřadu (pokladna, mříže)
- PD protipovodňové opatření Masarykova
- slavnostní prapor SDH Modřice

800.000,347.000,130.000,174.000,70.000,-

Tato úprava nemusí být konečná, neboť na straně příjmové dnes nevíme přesně, kolik nám ještě FÚ
pošle do konce roku prostředků. Zde by případně rozpočtové opatření č. 6/2013 provedla RMM na
své mimořádné schůzi ke konci roku 2013. Strana výdajů již se měnit nebude. Všechny investiční
akce letošního roku jsou vypořádány.
Diskuse nebyla
Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2013 provedené RMM dle
usnesení ZMM č. 7.4.1/2012.
Hlasování o návrhu RMM na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.4.4.1/2013
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 na straně příjmů ve výši
82.349.700,- Kč a na straně výdajů 121.503.000,- Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu města bude
uhrazen z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého úvěru na výstavbu PBDS.
Hlasování o návrhu RMM na usnesení:
9 pro
4 proti (Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Matějková)
1 se zdržel (Sládek)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.4.4.2/2013
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Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí přesuny ve schváleném rozpočtu na rok 2013 mezi
následujícími položkami, 1.000,-Kč z položky 5329 do položky 6121 u odd. par. 2219 a 110.000,Kč z položky 5171 do položky 6121 u odd. par. 5311. Celková výše odd. par. se nemění.
Hlasování o návrhu RMM na usnesení:
12 pro
0 proti
2 se zdrželi (Procházka, Bernátova)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.4.4.3/2013
Diskuse:
Šiška
Je tady poděkování ředitelky MŠ za schválení doplatků dotace a za úhradu výstavby zahrady
MŠ.

Bod 5 programu – Projednání rozpočtu města na rok 2014
5.1 Projednání rozpočtu platů pracovníků městského úřadu.
V podkladech předložen návrh rozpočtu platů zaměstnanců městského úřadu a všech ostatních osob
vč. zastupitelů na rok 2014. Rozpočet je zpracován dle stávajícího stavu zaměstnanců se
zohledněním plánovaných nárůstů ve vztahu k PBDS a tělocvičně Sokola a dle platného nařízení
vlády o platech státních zaměstnanců. Přílohou předložené tabulky je podrobný komentář
k jednotlivým položkám.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočet platů zaměstnanců města Modřice na rok 2014 bez
výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro
4 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Matějková )
1 se zdržel (Sládek)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.5.1/2013
5.2 Projednání rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2014
V podkladech předložen návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2014 ve výši
458.400,- Kč včetně komentáře. Rozpočet je připraven na základě platných legislativních
ustanovení a zpracovala jej vedoucí odboru vnitřních věcí paní Kovářová.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2014 bez
výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.5.2/2013
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5.3 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2014
V podkladech předložen návrh rozpočtu města Modřice na rok 2014 včetně rozpočtu druhového
členění a výpisu naplánovaných investičních akcí, který zpracovala rozpočtová skupina – starosta
města, uvolněná místostarostka města a vedoucí finančního odboru. Zpracovaný návrh byl řádně
vyvěšen na úřední desce, předložen RMM a FV a ZMM k projednání. RMM v rámci přípravy
zasedání ZMM jej doporučuje schválit bez připomínek. Rozpočet je sestaven z podkladů roku 2013
a vychází z daňových výnosů téhož roku. Na straně výdajů jsou pak zahrnuty investiční akce
v celkové výši více jak 43. mil. (viz. tabulka) a požadavky ostatních organizací a subjektů o
podporu z rozpočtu města. Tyto požadavky však bylo nutné v některých případech ponížit. U
jednotlivých odd. par. jsou pak popsány zahrnuté investiční akce.
Předběžný návrh rozpočtu je:
Příjmy
81.671.000,- Kč
Výdaje
103.835.400,- Kč
Úvěry-splátky
5.600.000,- Kč
Z nastaveného rozpočtu vyplývá, že je navržen jako schodkový se schodkem – 27.764.400,- Kč,
který bude pokryt z rozpočtové rezervy let minulých (13.032.225,- Kč, rezerva k 31.12.2013) a
z poskytnutého úvěru na výstavbu PBDS ( zbývá čerpat 15.336.700,- Kč).
V tomto rozpočtu stále nejsou zahrnuty žádné dotační tituly, které městu byly přiznány (PBDS cca
6. mil, protipovodňová opatření - rybník cca 4. mil.), ale doposud nejsou proplaceny nebo
vyúčtovány.
Diskuse
Bernátová
Dotaz na výměnu starých oken na sokolovně za 400.000,-Kč? Ta okna jsou v tak hrozném
stavu, že se musí měnit?
Šiška
Okny teče a utíká teplo. Jsou to okna v sále v cvičebním prostoru, kde jsou stále původní
okna. S výstavbou nové haly je plánováno až v roce 2016. Investice se určitě vrátí, protože
dnešní provozní náklady sokolovny jsou na vytápění asi 450 tisíc.
Bernátová
Doporučuji potom někomu prodat.
Kratochvíl
Položka přesun investice PBDS do roku 2014 ve výši 24.500.000,- Kč my jsme schvalovali
jen 21.000.000,- Kč v rozpočtovém opatření, tím mi to nesedí o 3 miliony korun.
Šiška
Co je uvedeno v návrhu rozpočtu na rok 2014 je správně.
Sládek
Položka na straně příjmů, bytové hospodářství položka 3612 a položka 4350 domovy pro
seniory. Kam se částka, plynoucí z nájmu PBDS započítává. Na položku 3612 nebo 4350?
Mulíček
PBDS se zúčtovává na položku 4350. Položka 3612 jedná se jen o BD Za humny a BD
Sadová 563.
Kratochvíl
Bude se na výstavbě chodníku do Olympie nějak centrum Olympie podílet?
Šiška
Ne. To je úsek od prvního mostu za posledním rodinným domkem směrem do náměstí
Svobody, vysloveně tedy jen u nás ve městě. Pro informaci, od změny majitele centra
Olympie s městem prakticky nekomunikuje. Od Olympie po řeku se vypořádávají
majetkové vztahy, neboť pozemek patří drůbežářským závodům a není to ještě doladěno.
První etapa by se měla zrealizovat 2014. Na to by měl navazovat nově zrekonstruovaný
stávající most, kde bude vyčleněna část pro pěší, cyklisty a vozidla. Most bude investicí

Zápis č. 14/2013 ze zasedání ZMM
Verze č. 1
Zapsala Dagmar Hošková, DiS.

Strana 13 (celkem 24)
volební období 2010-2014
dne 2013-12-09

JmK. Komunikace je v současnosti JmK, který nám ji chce předat. Město stanovilo
podmínku, že komunikace bude opravena a most bude nový.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2014 na straně příjmů ve výši
81.671.000,- Kč a na straně výdajů výši 109.435.400,- Kč jako schodkový bez výhrad. Schodek
rozpočtu bude vyrovnán využitím rozpočtové rezervy z předchozích let a čerpáním přijatého úvěru
na výstavbu PBDS.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro
5 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Matějková, Sládek)
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.5.3/2013
5.4 Uvolnění schválených dotací a příspěvků z rozpočtu města roku 2014 spadající do
kompetence ZMM
V podkladech jste obdrželi tabulku přehledu subjektů žádající o dotace z rozpočtu města Modřice
na rok 2014. Červeně vyznačené položky spadají do kompetencí pro uvolnění ZMM. Částky
uvedené v posledním sloupci jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2014. Tím pádem
nic nebrání tomu, aby poskytnuté částky byly žadatelům uvolněny a to ihned po 1.1.2014.
Diskuse:
Bernátová
Doporučuje, vyškrtnout ze žádostí prozatím Sokol, než se vyřeší využití dotace, která byla
poskytnuta Sokolu. Pokud bude vše v pořádku, mohou pak požádat dodatečně o dotaci. Pak
ještě položka 3326 paní V. žádá o dotaci na sanaci podloubí domku na náměstí a to
631.675,- Kč obec navrhuje jen 50.000,- Kč což nevyřeší ani projekt natož sanaci. Navrhuji
částku 364 tisíc, která je adekvátní částce, která byla přesunuta z nevyčerpané dotace
z římskokatolické farnosti?
Šiška
Kde částku 364.000,-Kč v rozpočtu 2014 vezmeme? Rozpočtovou rezervu máme 600 tis.
Bernátová
Upozorňuji, že to je nejvýznamnější památka po kostelu v Modřicích.
Šiška
Ano, ale z čeho máme přeřadit peníze. Když dáváte návrh, musíte jako navrhující vědět, kde
se peníze vezmou.
Bernátová
Nejsem tu od toho, ať nám poradí pan Mulíček. Tak třeba 200.000,- Kč ze Sokola.
Šiška
Pořád nám 150.000,- Kč chybí.
Bernátová
Já dávám tento návrh a záleží na zastupitelstvu, jak se rozhodne. Když řeknou, že na to
peníze nejsou tak se schválí, že nejsou. Já dávám tento návrh.
Šiška
Budeme navyšovat rozpočet o 314 tisíc, tak kde ty peníze máme vzít? Nehledě na to, že
dům paní V. je soukromým majetkem a na soukromý majetek jsme nikdy peníze
neposkytovali.
Bernátová
Zákon to nepovoluje?
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Šiška
Zákon to povoluje. Já neříkám, že nepovoluje. Objekt je památkově chráněn. Paní V. proto,
aby dům opravila nepodnikla vůbec žádné další kroky, jen podala žádost o dotaci na město
Modřice. Svou žádost nepodložila finanční rozvahou, ve které by bylo uvedeno, že
z celkové částky nákladů na opravu domu zateplení tolik, na dotacích od památkového
úřadu dostane tolik, z kraje dostane tolik a po městském úřadu chce tolik. Požádat jen
město, které má přes ulici o celou částku na opravu jejího domu je velmi jednoduché.
Protinávrh usnesení: ZMM schvaluje vyškrtnutí dotace TJ Sokolu Modřice do vypořádání
veřejno-správní kontroly (protinávrh navržen zastupitelkou Bernátovou).
Hlasování o protinávrhu ZMM na usnesení:
2 pro (Bernátová, Procházka)
9 proti
3 se zdrželi (Kratochvíl, Matějková, Sládek)
Usnesení nebylo přijato
Protinávrh usnesení: ZMM schvaluje zvýšení dotace z 50.000,- Kč paní O. V. na částku
364.000,- Kč (protinávrh navržen zastupitelkou Bernátovou).
Hlasování o protinávrhu ZMM na usnesení:
3 pro (Havlátová, Procházka, Bernátová)
7 proti
4 zdrželi (Tomandlová, Sládek, Matějková, Kratochvíl)
Usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení: ZMM schvaluje uvolnění finančních dotací pro rok 2014 od 1.1.2014 těmto
subjektům:
Dotace: ZUŠ Ořechov – 50.000,- Kč ; Římskokatolická farnost Modřice – 500.000,- Kč; YMCA
Brno – 80.000,- Kč; Jan Vonka RACING – 20.000,- Kč; VONKA RACING AČR – 35.000,- Kč;
MFK Modřice o.s. – 300.000,- Kč; TJ Sokol Modřice – 210.000,- Kč; SDH Modřice – 108.000,Kč; O. V. – 50.000,- Kč; Město Židlochovice – pečovatelská služba – 200.000,- Kč.
Finanční dary:
Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty – 20.000,- Kč; Diecézní charita Brno – Effeta denní
stacionář – 10.000,- Kč; Diecézní charita Brno – OCH Rajhrad PS – 30.000,- Kč; Diecézní charita
Brno – OCH Rajhrad dům sv. Josefa – 30.000,- Kč
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro
5 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Matějková, Sládek)
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.5.4/2013
5.5. Informace o financování schválených kulturních a sportovních akcí pořádaných městem
Modřice v roce 2014
Na základě doporučení auditorky města Ing. Bozděchové a větší transparentnosti finančního krytí
akcí pořádaných městem předložena samostatně přehledná tabulka kulturních a sportovních akcí
pořádaných městem s jejich příjmy a výdaji.
Diskuse
Bernátová
Je už vyúčtovaná částka 250.000,- Kč na Koš svatomartinských vín?,
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Šiška
Ano částka je dodržena, ale musím konstatovat, že nám zůstalo hodně skleniček, asi za 100
tis., které se ale dají využít příští rok.
Bernátová
Takže výnosy jsou nižší než výdaje na akci?
Šiška
Celkem se akce účastnilo 113 platících návštěvníků. S pořadateli a organizátory tam bylo
cca 150 lidí. Výnos byl nižší než jsme počítali, ale to bylo dáno hlavně tím, že vstupné 150,Kč se zdálo některým drahé. Ale ve vstupném byla zahrnuta sklenička s logem a datem (90,Kč) a 20 vzorků vín.
Sládek
Protinávrh- přesunout položku 6 a 10 na straně výdajů. Na Den dětí navrhuje 100.000,- Kč a
na Koš Svatomartinských vín jen 10.000,- Kč.
Šiška
A co pro ty děti tam chcete za 100.000,- Kč zorganizovat?
Sládek
To se mohu stejně zeptat, co chcete dělat na Koši Svatomartinských vín za 100.000,- Kč.
Šiška
Vysvětlím obě položky. U Dětského dne je jen 10.000,- Kč (pronájmy skákacích věcí),
protože nám hasiči a svaz žen dělají a organizují Dětský den bezplatně. 100.000,- Kč na
Koštu Svatomartinských vín je pro propagaci, spoty v rádiu, reklama v novinách a podobně.
Procházka
Skleničky, které zbyly mají konkrétní datum?
Šiška
Jen polovina. Půlka je s datem, ale příští rok se tam jen další datum přidá a budou to jakoby
historické skleničky, které zde byly už rok předtím. Vymazání data by se finančně
nevyplatilo. Měli jsme připraveno posezení pro 500 lidí, přišla stovka, což mě zklamalo.
Protinávrh usnesení: ZMM schvaluje přesun výdajové částky z položky 6 na položku 10 a
obráceně (protinávrh navržen zastupitelem Sládkem).
Hlasování o protinávrhu ZMM na usnesení:
1 pro (Sládek)
9 proti
4 zdrželi (Kratochvíl, Matějková, Bernátová, Procházka)
Usnesení nebylo přijato
Protinávrh usnesení: ZMM schvaluje upravit položku výdajů Dětský den na částku 40.000,-Kč a
výdajů Koš Svatomartinských vín 70.000,- Kč (protinávrh navržen zastupitelem Kratochvílem).
Hlasování o protinávrhu ZMM na usnesení:
5 pro (Sládek, Procházka, Bernátová, Kratochvíl, Matějková)
9 proti
0 zdrželi
Usnesení nebylo přijato
Bernátová
Na akci byla, líbila se jí, ale 250 000,- Kč je opravdu hodně peněz, odtud by se mohly použít
peníze na opravu domu V. (dům s podloubím na náměstí), v Syrovicích byl na podobnou
akci rozpočet 40 000,- Kč.
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Šiška
Je otázka, kolik měli sponzorů a co všechno bylo zadarmo.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočet kulturních a sportovních akcí pořádaných městem
Modřice v roce 2014 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro
5 proti (Sládek, Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Matějková)
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.5.5/2013
5.6 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2014
V podkladech předložen návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Modřice za
rok 2014 předloženou nezávislou auditorskou Ing. Alenkou Bozděchovou a to za částku 96.000,Kč. Smlouva je proti letošnímu roku navýšena o 3.000,- Kč. Paní auditorka pro město pracuje
dlouhodobě a ve vztahu ke kontrolám z JmK nebyly nikdy žádné nesrovnalosti. Součástí smlouvy
jsou 3 přílohy A,B,C, které podrobně specifikují objem přezkoumání, obsah závěrečné zprávy a
požadavky auditorky na předložení podkladů.
Diskuse
Matějková
Je zde jiná možnost, aby nám audit dělal někdo jiný ?
Šiška
Může to dělat kraj zadarmo, nebo jiný nezávislý auditor.
Kratochvíl
Proč nám to nedělá kraj zadarmo?
Mulíček
Kraj přijde jen jednou za rok a paní auditorka je metodická pomoc, co se týče financování
po celý rok. Je tady dvakrát do měsíce.
Šiška
Také uvažováno o Kraji nebo jiném auditorovi, ale vzhledem k tomu, že máme před sebou
poslední rok našeho volebního období, tak navržen stávající systém auditu.
Doleček
Kraj městu audit dělal. Přijdou jednou za rok, vždy potřebují najít nějakou závadu. Naše
auditorka to dělá po částech, poradí a není třeba pak řešit porušování rozpočtové kázně.
Změna z bezplatné kontroly na auditorku se nám velmi osvědčila.
Mulíček
Co se týče paní auditorky tak na začátku roku tady byla kontrola z ministerstva financí,
která provádí dohled nad nezávislými auditory a ti neshledali vůbec žádné závady.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Modřice na
rok 2014 s nezávislou auditorskou Ing. Alenkou Bozděchovou a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.5.6/2013

Zápis č. 14/2013 ze zasedání ZMM
Verze č. 1
Zapsala Dagmar Hošková, DiS.

Strana 17 (celkem 24)
volební období 2010-2014
dne 2013-12-09

Bod 6 programu – Projednání rozpočtových výhledů
6.1 Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu na rok 2015
Jelikož město dle zákona o rozpočtových pravidlech musí mít schváleny rozpočtové výhledy
minimálně na 2 roky dopředu a současně provádět jejich aktualizaci, je v podkladech předložen
návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu 2015, který byl projednán a schválen
na 10. schůzi ZMM dne 10.12.2012. Jelikož došlo k úpravě RUD a úpravě či přesunu některých
investic je nutné provést toto rozpočtové opatření.
Strana příjmů se ponižuje o - 3.550.000,- na 81.121.000,- Kč
Strana výdajů se ponižuje o - 7.950.000,- Kč na 72.397.000,- Kč
Splátka úvěru je upravena na - 5.800.000,- Kč
Velké snížení výdajů je způsobeno zejména přesunem plánovaného zahájení výstavby víceúčelové
haly o 1 rok později, neboť teprve koncem roku 2013 nám byl schválen převod majetku Sokola a
nebylo by reálné získat stavební povolení na rok 2015.
Součástí podkladů je tabulka navržených investičních akcí, které jsou ve výši 12.150.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu 2015 upravuje výhled na přebytkový s výši
přebytku 2.924.000,- Kč. Tento přebytek bude využit v letech následujících na pokrytí nákladů
spojených s plánovanou výstavbou víceúčelové haly.
Diskuse:
Kratochvíl
První pol RUD 2,5 mil to je dle změny zákona?
Mulíček
Upraveno dle skutečnosti, původní předpoklady byly vyšší.
Tomandlová
Počítáte s rozšířením pro koš vín? Je zde navýšení na 850 tis.
Šiška
Ne, to je celá položka kultury. Na koš je navýšení o 100 tis. Pokud nebude ten přínos další
rok větší, třeba se zmenší.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu na rok 2015
ve výši příjmů 81.121.000,- Kč a ve výši výdajů 78.197.000,- Kč jako přebytkový bez výhrad.
Přebytek rozpočtu bude převeden do rozpočtové rezervy města na roky příští.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro
4 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Matějková)
1 se zdržel (Sládek)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.6.1/2013
6.2 Rozpočtový výhled na rok 2016
V předchozím bodě, bylo komentováno, že město musí mít schválené rozpočtové výhledy na
minimálně 2 roky dopředu. Jelikož jsme před rokem schvalovali výhledy na roky 2014 a 2015,
musíme dnes projednat další výhled a to na rok 2016. V podkladech předložen návrh rozpočtového
výhledu na rok 2016 včetně komentáře s výpisem navržených investičních akcí v celkové výši
investic 16.000.000,- Kč.
Rozpočtový výhled je navržen na straně
- příjmů
82.171.000,- Kč
- výdaje
75.047.000,- Kč
- splátka úvěru
3.900.000,- Kč
Rozpočtový výhled 2016 je navržen jako přebytkový s výši přebytku + 3.224.000,- Kč, který bude
přesunut do rozpočtové rezervy na příští roky. V roce 2016 by hlavní investiční akcí mělo být
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zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly, která bude dokončena v roce 2017. Ani v jednom
rozpočtovém výhledu není zohledněno předpokládaných 10 mil. získaných městem na přiznaných
dotacích.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 ve výši příjmů 82.171.000,- Kč a
ve výši výdajů 78.947.000,- Kč jako přebytkový bez výhrad. Přebytek rozpočtu bude převeden do
rozpočtové rezervy na roky příští.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro
4 proti (Bernátová, Kratochvíl, Procházka, Matějková)
1 se zdrželo (Sládek)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.6.2/2013

Bod 7 programu – Zpráva z činnosti Finančního výboru
7.1 Zprávy z činnosti Finančního výboru
V podkladech předložen zápis č. 028 z jednání Finančního výboru ze dne 16.10.2013 a zápis č. 029
z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2013.
Komentář předsedkyně Finančního výboru zastupitelka Kamila Šulová.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zápisy č. 028 a č. 029 ze zasedání Finančního výboru.
Hlasování na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.7.1/2013
7.2. Projednání pololetních odměn členům Finančního výboru
V podkladech předložen návrh předsedkyně Finančního výboru na udělení odměny členům
Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMM. Jedná se o RNDr. Ž. a Ing. J.
Komentář předsedkyně Finančního výboru zastupitelka Kamila Šulová.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje pololetní odměnu za druhé pololetí roku 2013 členům Finančního
výboru, kteří nejsou členy ZMM ve výši 1.000,- Kč - RNDr. Ž. a 1.000,- Kč - Ing. J.
Hlasování na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.7.2/2013
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Bod 8 programu – Zprávy z činnosti Kontrolního výboru
Podklady obdrželi zastupitelé předem. Komentář starosta
8.1 Zpráva z činnosti KV
V podkladech předložen zápis z kontroly KV ZMM provedené dne 8.10.2013 u Městské policie
Modřice, zápis z kontroly KV ZMM provedené 14.10.2013 u KŠK, zápis 9 – 10/2013 ze schůze
KV konané dne 14.10.2013 a zápis 11/2013 ze schůze KV konané dne 19.11.2013.
Komentář zastupitel Kratochvíl.
Diskuse:
Kratochvíl
Provedli jsme dvě kontroly, které byly zaměřené na MP a KŠK a můžu říct že s
výsledkem kontroly jsem spokojený, oba subjekty jsou v pořádku. Co se týče kontroly
usnesení RMM, nevíme si rady s uváděním iniciálu u osob, jestli je k tomu zpracován
elaborát který stanovuje co a kdy uvádět.
Šiška
Stanovisko právní kanceláře Mgr. H. bylo v minulosti v podkladech ze zastupitelstva.
Soukromé osoby v tom případě se musí uvést jen iniciály, pokud to je právnická osoba,
uvádí se plné v znění.
Bernátová
Všimla jsem si, že tam byli třeba členové výběrových komisí – starosta, místostarostka a
občan JH. To tam tak má být?
Šiška
Ano, my jsme veřejní činitelé a on není veřejný činitel. Co se zveřejňuje je ve zkratkách,
originál v plném znění je uložen na úřadě.
Procházka
Četl jsem usnesení z RMM, pronájmy hrobových míst a tam byla uvedena plně celá jména.
Chybíková
Tak to nám uteklo zřejmě. Musí se na to dát pozor.
První dva body naplánovaných kontrolních činností se dublují s finančním výborem.
Kratochvíl
Je tam návrh kontrol na příští rok.
Šiška
Je to v intencích letošního roku i let minulých, nevidím v tom žádný problém.
Chybíková
První dva body naplánovaných kontrolních činností se dublují s finančním výborem.
Kratochvíl
Příští rok chceme uskutečnit s finančním výborem jednu společnou kontrolu.
Bernátová
Dotaz na Městskou policii, že občané by se měli dovolat kdykoliv, záznamník není třeba.
Mám poznatek od jednoho občana, že volal 2.12. nevím v kolik hodin, na pevnou linku a
volal asi třikrát a nedovolal se? Je možné, že tam nikdo není?
Krakowczyk
Do 15 hod se tam určitě někomu dovolá, od 15 hodiny záleží jestli jsme na stanici nebo ne,
ale mobil máme u sebe pořád. Od příštího roku bude zavedena linka 156, tak nás zastihnou
pořád.
Bartošek
Od 4.12.2013 je pevná linka přesměrovaná na mobil.
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Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zápis Kontrolního výboru z kontroly činnosti MP Modřice
ze dne 8.10.2013, zápis Kontrolního výboru z kontroly činnosti KŠK ze dne 14.10.2013, zápis ze
schůze KV č. 9-10/2013 a zápis ze schůze KV č. 11/2013.
Hlasování usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.8.1/2013
8.2 Projednání pololetních odměn členům KV
Součástí podkladů k předchozímu bodu 8.1. je v zápise ze schůze KV č. 11/2013 ze dne 19.11.2013
návrh na přiznání pololetních odměn členům KV, kteří nejsou členy ZMM. Jedná se o p. Ing. V.,
kterému je navržena odměna 1.000,- Kč.
Komentář zastupitel Kratochvíl.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje pololetní odměnu za druhé pololetí roku 2013 členům KV, kteří
nejsou členy ZMM ve výši 1.000,- Kč panu Ing. V.
Hlasování usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.8.2/2013

Bod 9 programu - Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice
v roce 2014
V podkladech předložen návrh plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2014. V plánu je
zohledněn konec volebního období 2010 - 2014, který bude ukončen komunálními volbami někdy
v měsíci říjnu. Od listopadu by pak mělo fungovat nové ZMM a nové vedení. V návrhu jsou
datumově navržena zasedání ZMM a to dle ustanovení zákona o obcích. Současně jsou navržena
data schůzi RMM. Tento plán nevylučuje svolání mimořádných zasedání jak ZMM tak RMM.
V návrhu jsou taky nastíněny pravidelné body programu.
Diskuse nebyla
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2014.
Hlasování o návrhu ZMM na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.9.1/2013
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Bod 10 programu – Různé, diskuse
10.1 Návrh tarifů stočného pro rok 2014
V podkladech předložen návrh BVK a.s., ve kterém je výše tarifů stočného v Modřicích pro rok
2014 a úprava nájemného za využívání kanalizační sítě města společností BVK a.s. Výše tarifu
stočného je stanovena dle města Brna, které sazbu proti roku 2013 zvýšilo o 2,8 %, neboť
k odvádění a čištění odpadních vod pro město Modřice je využívána sdílená infrastruktura.
Cena je navržena ve výši stočného 32,36 Kč/m3 bez DPH (2013 bylo stočné 31,49 Kč/m3 a v roce
2012 stočné 30,10 Kč/m3 ), s DPH je stočné 37,21 Kč – vodné je 33,73 Kč vč. DPH.
Současně se upravuje cena nájemného, která je ponížena z 5,5 mil Kč bez DPH na 4,6 mil. Kč bez
DPH z důvodu zjištění, že areál společnosti Vodňanská drůbež a.s. (drůbežárny) je napojen na stoky
patřící městu Brnu (hlavní větve) a ne Modřícím. Jako kompenzaci nabízí BVK a.s. provedení a
úhradu opravy kanalizace v ulici Husové bezvýkopovou technologií vložkováním rukávcem v ceně
přibližně 5. mil. Kč.
Diskuse nebyla
Návrh usnesení: ZMM schvaluje cenu stočného ve města Modřice ve výši 32,36 Kč/m3 bez DPH a
cenu nájemného BVK a.s. za užívání kanalizační sítě města Modřice ve výši 4.600.000,- Kč bez
DPH.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.10.1/2013
10.2. Dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK
V podkladech předložen jako každoročně dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS
JmK nyní již č. 11, který se uzavírá na zajištění nadstandardních služeb dopravy pro město Modřice
v roce 2014. Jedná se o noční spoj z Brna do Modřic č. 94.
Cena za tento nadstandard je pro rok 2014 stanovené ve výši 437.561,- Kč.
Částky minulých dodatků:
č. 10/2013
434.925,- Kč
č. 9/2012
433.679,- Kč
č. 8/2011
459.667,- Kč
č. 7/2010
455.258,- Kč
Cena příští rok je proti roku 2013 o 2.636,- Kč vyšší.
Diskuse:
Sládek
Nevím tedy co je nadstandard, ale tramvaje kolem 20:15 hodin mají velké výpadky a končí
u Ústředního Hřbitova. Myslím si, že by se mohl přidat další spoj, aby nebyla hodinová
proluka.
Šiška
Nadstandard je noční autobusová linka č. 94. S tramvají nemá nic společného.
Sládek
Jezdím s ní a jen to komentuji.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje dodatek č. 11 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS
JmK mezi městem Modřice a Jihomoravským krajem a pověřuje starostu města jeho podpisem.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
1 proti (Bernátová)
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.10.2/2013
10.3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Modřice
V podkladech předložen text „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Modřice
zpracovaný v roce 2013“ vč. komentáře k tomuto dokumentu. Plán pro nás zpracovaly BVK a.s. a
dle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu má
město povinnost tento dokument mít zpracovaný. Plán by jako nejvyšší orgán města mělo schválit
zastupitelstvo.
Diskuse:
Höklová
Obecně plán financování je zpracován v souladu s metodikou ministerstva zemědělství
s ohledem na amortizaci a životnost sítí. Poukazují, že to co máme v plánu jsou příjmy z
nájmu, které dostáváme od brněnských vodáren, které by se měli kumulovat a pak využít
k rekonstrukci kanalizace.
Sládek
Je tam zahrnuto to, co jsme schvalovali před hodinou v rozpočtech?
Šiška
To nespojujme s naším rozpočtem. Jde o finance, které musíme mít na účtě, popřípadě
musíme je během roku profinancovat do sítí. V rozpočtu jsou zahrnuty opravy v částce asi
půl milionu korun každoročně. Další náklady jsou dle toho jak se budují další investiční
akce, viz. oprava kanalizace U Hřiště atd. Důležitá je tabulka č. 4, kde máte na deset let
rozpočítáno kolik by v rámci našeho objemu kanalizační sítě mělo zbýt v rozpočtu financí.
Tyto částky musíme proinvestovat do oprav kanalizace a následně to doložit.
Sládek
Vnutili nám název, který je zavádějící.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Modřice
zpracovaný v roce 2013.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.10.3/2013
10.4. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace Charitě Rajhrad
V podkladech předložen komentář k žádosti o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace vč. zápisu ze
zasedání RMM a návrhu Darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru. ZMM schválilo přidělení
mimořádné dotace ve výši 100.000,- Kč. Domu sv. Josefa Diecézní charity Rajhrad. Jelikož dle
sdělení a následné komunikace s ředitelem Domu sv. Josefa není možné poskytnutí dotace, ale je
nutné tuto změnit na dar, mělo by o změně rozhodnout ZMM a schválit Darovací smlouvu.
Podrobnější informace o komunikaci a účetních podmínkách okomentuje paní Huňařová.
Komentář účetní města paní Huňařová.
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Diskuse:
Bernátová
A existuje ještě darovací daň?
Huňařová
V tomto případě ne.
Návrh usnesení: ZMM schvaluje změnu Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace Diecézní charitě
Rajhrad na Smlouvu darovací na poskytnutí peněžního daru v hodnotě 100.000,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem Darovací smlouvy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.10.4/2013
10.5 Žádost o převod nevyčerpaných dotací roku 2013
V podkladech jste obdrželi žádost 43. PS Vinohrady Brno 66. pionýrského tábornického oddílu
Brabrouci Modřice o převod nevyčerpané dotace z roku 2013 ve výši zůstatku 6.176,- Kč do roku
2014. Brabrouci obdrželi dotaci 50.000,- Kč na zajištění oslav 15. výročí založení oddílu. Tuto
nevyčerpali a požadují zbytek převést a vyčerpat v roce 2014. RMM žádost vzala na vědomí a
poněvadž dotaci schválilo ZMM, postoupila ji k projednání v ZMM. Při sestavování rozpočtu na
rok 2014 a při přidělení dotací žadatelům, byla tato u PS Brabrouci upravena s tím, že bude
k ponížené dotaci přiřazen převod zůstatku z roku 2013 tj. 6.176,- Kč
Diskuse:
Kratochvíl
Proč žádáte o částku 19.422,-Kč?
P. (občan)
Je to částka přesně stanovená na cestu do Prahy a zpět do Brna pro 40 účastníků, kteří
předpokládáme že se zúčastní, plus cestování po Praze.
Kratochvíl
Takže když se schválí jen 16 tisíc, nebude to málo?
P. (občan)
Budou si muset děti doplatit na nějaké finanční prostředky.
Ventruba
Takže rozumím tomu dobře, schválíme to tak, aby děti mohly jet a nemusely doplácet?
Šiška
Budou doplácet asi 3000,- Kč.
Ventruba
Byl bych pro, abychom jim to zaplatili.
Šiška
Můžeme probrat na radě je to v kompetenci RMM
Návrh usnesení: ZMM schvaluje přesun nevyčerpané částky poskytnuté dotace městem Modřice
43. PS Vinohrady Brno 66. PTO Brabrouci Modřice v roce 2013 ve výši 6.176,- Kč do roku 2014.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14.10.5/2013
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Diskuse zastupitelů a občanů:
Bernátová
Dotaz? Co bude s tou starou zahradou, co je u staré Mateřské školy na ul. Benešové?
Šiška
Zatím nejsou žádné představy. Plánem bylo, vybudovat hřiště pro náctileté nebo koutek pro
seniory s posilovacími stroji nebo parčík.
Kratochvíl
Bude to veřejně přístupné?
Bernátová
Doporučila bych ponechat oplocení a zamykat.
Šiška
Ano ale provoz jsme nijak neřešili. Čekalo se jak dopadne převod majetku Sokola, který má
vhodné plochy pro vybudování dalších hřišť např. pro seniory či náctileté. Hluk by tam tolik
nevadil.
Kratochvíl
Protihluková stěna na Brněnské bude ještě pokračovat?
Šiška
Mělo by se pokračovat ke konečné tramvaje a k mostu na Želešice.
Kratochvíl
Jaký bude provoz hřiště u Mateřské školky ?
Šiška
To není veřejnosti vůbec přístupné, je jen pro potřeby školky. Bude otevřeno jen pro příchod
dětí do školky, pak se areál zavře. Až skončí školka, tak se zas otevře. Bude otevřeno v
souladu s provozem školky.
Bernátová
Dotaz k místní policii – jak to je s udělováním pokut za psí exkrementy?
Šiška
Za měsíc listopad byla udělena 3x pokuta ve výš 1000,- Kč.
Ventruba
Dle mě to nejsou vysoké pokuty
Pokorná (občan)
Uvažuje se o přestavbě škvárového hřiště, protože v současnosti není vůbec využívané, je to
velký prostor, mohlo by se tam udělat skatepark nebo basketbalové hřiště či hřiště pro
náctileté?
Šiška
Prostředkem hřiště vede dálkový optický kabel Českých drah, takže výstavba je nemožná. Je
zpracovaný investiční záměr, na vybudování umělého povrchu na tomto hřišti, kdy by hřiště
sloužilo na fotbal, volejbal, vybíjenou, házenou, ale je to o finanční situaci. Ale takovéto
menší hřiště by mohlo vzniknout za sokolovnou. Skatepark jiní starostové nedoporučují,
protože je to semeniště různých individuí.
Starosta ukončil diskusi vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky.
Ukončeno ve 20.15 hodin
Zapsala Dagmar Hošková, DiS.
Ověřovatelé:
Ing. Josef Šiška
starosta města

