
KOMENTÁŘ 
pro 9. řádné zasedání ZMM dne 07.09.2020 

Bod 2) – Kontrola uložených úkolů 

 
 
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 úkolu 
Dne 22.6.2020 proběhla schůzka se zástupci BVK a.s., kde bylo dohodnuto, jaké podklady bude město po 
společnosti Bobrava s.r.o. k převodu požadovat. Písemně město soupis obdrželo elektronicky. Následně 
korespondencí ze dne 08.07.2020 byla společnost Bobrava s.r.o. vyzvána k předložení požadovaných 
dokladů s termínem předání do 30.08.2020, případně lze termín operativně posunout (viz příloha č.1) – 
úkol probíhá 
 
Usnesení 11Z-6.2.2/2016 
ZMM pověřuje starostu a RMM činit taková rozhodnutí a opatření, aby zajistili financování PPO Modřice 
v závislosti na aktuálně vznikajících potřebách. 
Plnění úkolu 
Dodavatel postupuje dle smlouvy o dílo a jejích dodatků. Mělo být svoláno jednání ve věci na Povodí 
Moravy a.s. dne 16.3.2020. Jednání se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu neuskutečnilo. Nový 
termín doposud nestanoven – úkol probíhá 
 
Usnesení 8Z-3.3.1/2020 
ZMM schvaluje závěrečný účet města Modřice za rok 2019 bez výhrad a k nedostatkům uvedeným 
v příloze B Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice za rok 2019 přijímá tyto 
nápravná opatření: 

- ZMM pověřuje RMM k provedení rozpočtového opatření k technickému zabezpečení konce roku 
- ZMM ukládá Finančnímu odboru proškolit zaměstnance účtující platy s pravidly použití rozpočtové 

skladby a zajistit kontrolu čerpání rozpočtové skladby u platů v návaznosti na syntetické účty 
Plnění úkolu 
Rada města uložený úkol převzala a rozpočet na konci roku bude zajištěn dle pokynů auditorů. 
Zaměstnanci FO byli proškoleni a zjištěné nedostatky by se neměly opakovat – úkol splněn 
  
Usnesení 8Z-4.3/2020  
ZMM zamítá prodej části pozemku parc. č. 242/1 a pověřuje RMM uzavřením nájemní smlouvy. 
Plnění úkolu 
Žadatel společnost Biocont Laboratory, spol. s r.o. byla informována o požadavku uzavření nájemní 
smlouvy. Pro stanovení výše nájemného bylo zadáno zpracování znaleckého posudku – úkol probíhá 
 
Usnesení 8Z-9.1/2020  
ZMM schvaluje text a vyhlášení Ankety pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. 
zóny IDS JMK a pověřuje referentku OVV pí Ventrubovou zveřejněním ankety ve zpravodaji města a 
vložením ankety formou online vyplnění na webové stránky města a facebook města. 
 
 



Plnění úkolu 
Text ankety byl zpracován dle schválení ZMM a zveřejněn ve Zpravodaji města č.7-8/2020, na webových 
stránkách města a na facebooku města. Uzávěrka ankety je stanovena na 30.09.2020. Následně bude 
vyhodnocení předloženo na nejbližším zasedání ZMM – úkol probíhá 
 
 
Úkoly uložené bez usnesení: 
 
zast. Bernátová  
 
- Trvalý úkol starostovi – Zajišťovat průběžně informace o návozu zeminy v lokalitě u Primálu  
Plnění úkolu 
Dle vyjádření SÚ zhotovitel dne 31.8.2020 doloží na SÚ požadované doklady pro OŽP, provede srovnání 
stávajícího terénu bez dalšího návozu, následně provede geometrické zaměření a po odsouhlasení ornice 
OŽP Šlapanice budou terénní úpravy SÚ dodatečně povoleny a dokončeny – úkol trvá 
 
- Projednat se společností Agrofert (majitel drůbežáren) možnost vybudování chodníku 
Plnění úkolu 
Telefonicky kontaktován ředitel Ing. Komrska. Dle jeho sdělení není doposud výstavba chodníku u 
Agrofertu dořešena. Bude nás kontaktovat – úkol probíhá 
  
 
zast. Procházka 
 
- Označit místa pro přecházení vodorovným značením V7B 
Plnění úkolu 
Obdrženo vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství policie JMK, které nesouhlasí s návrhem dopravního 
značení míst pro přecházení na ulici Nádražní a Chrlická vodorovným dopravním značením V7b (příloha č. 
2) – úkol splněn 
 
- Vytvořit rychlý přístup k odkazu na hlášení rozhlasu na webových stránkách města, aby šlo lépe 
dohledat 
Plnění úkolu 
RMM prověřila stav a rozhodla, že hlášení je na stránkách jednoduše vyhledatelné. Stránky nebudou 
upravovány – úkol splněn 
 
- Upozornil na obnovení řešení křižovatky silnice II/152-ul. Havlíčkova-ul. U Vlečky 
Plnění úkolu 
Dne 17.06.2020 zaslán požadavek na majitele komunikace II/152 JMK a doposud neobdržena odpověď, 
byť 07.07.2020 proběhla schůzka s náměstkem hejtmana p. Hanákem ve věci oprav komunikací JMK 
v Modřicích. Podjezd pod I/52 bude opraven v termínu 14.09. – 27.09.2020, na ulic Husova bude 
vyhotovena diagnostika vozovky a následně stanoven způsob opravy. K ostatním komunikacím nebyly 
podány žádné informace (viz příloha č.3 a 4) – úkol trvá 
 
 
 
 
 



- Sběrový dvůr – nefunguje dobře – situaci řešit s provozovatelem nebo jej převzít zpět  
Plnění úkolu 
Proběhla schůzka s provozovatelem. Provoz je zajištěn dle uzavřených dohod, nebude proveden zpětný 
převod na provozování dvora městem – úkol splněn 
 
- Nedostatečné pokrytí města internetem, udělat studii pokrytí 
Plnění úkolu 
Internet ve městě Modřice poskytuje a zabezpečuje několik subjektů, které zde působí. RMM nevidí 
důvod zpracovávat studii pokrytí – úkol ukončen 
 
 
zast. Skalník 
 
- Požádal o prověření hlukové zátěže v areálu U Vlečky 
Plnění úkolu 
Písemně dne 30.06.2020 byli vyzváni všichni majitelé areálů v lokalitě U Vlečky k dodržování podmínek 
stanovených příslušným povolením k podnikatelské činnosti v této lokalitě a současně byli vyzváni 
k poskytnutí informací o provozní době. Jejich vyjádření jsou přílohou č. 5 – 17 – úkol splněn 
  
 
 
  
Návrh usnesení 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM 

 


