
Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 5. zasedání ZMM 

konaného dne 7. 9. 2015 do 6. zasedání  ZMM konaného dne 7. 12. 2015 

Vážení zastupitelé, 

Komentované období bylo prakticky koncem prvního uceleného roku práce nového vedení 

města a nového zastupitelstva. Zaměřili jsme se na dokončení rozpracovaných investičních 

akcí a přípravu projektové dokumentace na projekty další. Jednou z hlavních sledovaných 

aktivit byl průběh a dokončení architektonické soutěže o návrh „Víceúčelová sportovní hala 

Modřice“. Soutěž byla ukončena zasedáním soutěžní poroty dne 6. 10. 2015, vystavením 

předložených návrhů na městském úřadě od 27. 10. do 26. 11. 2015 a seznámení ZMM 

s výsledky soutěže na mimořádném zasedání ZMM dne 26. 10. 2015. V dnešní době probíhá 

Jednací řízení bez uveřejnění s uchazeči umístěnými na 1. - 3. místě v soutěži. V dotčeném 

období byly dokončeny dvě drobné investice a to prodloužení dešťové kanalizace v ulici U 

Hřiště a rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Žižkova, kde vlivem postupu souběžných 

prací firmy E.ON je část díla v menším skluzu (cca 14 dní). 

Asi nejproblematičtější akcí v okolí Modřic byl průběh rekonstrukce komunikací a mostů 

nadmístního významu, na jehož průběh mělo město velmi malý vliv. Dnes jsou již veškeré 

práce na D2 a silnici II/152 pro letošní rok ukončeny, a od 15. 12. by měl být zprůjezdněn i 

poslední opravovaný most přes Svratku na ulici Chrlická.  

Také se pracovalo na nových projektech jako je pokračování rekonstrukce chodníků města na 

ulici Husova a severní části ulice Masarykova a příprava akce výstavby nové komunikace a 

chodníku v prostoru před Mateřskou školou Modřice na ulici Zahradní. Dále se připravují 

projektové dokumentace na přechody pro chodce ve spodní části nám. Svobody a na ulici 

Chrlická. 

Současně proběhla setkání v rámci příprav a řešení nového vydání ZÚR JmK, do kterého se 

město aktivně zapojuje dnes i za podpory města Brna. V rámci ORP Šlapanice byl definitivně 

založen DSO Šlapanicko, který je dnes na počátku své činnosti a až následující období ukáže, 

zda bude tato organizace pro město prospěšná. Prozatím nejsou ze svazku žádné konkrétní 

výstupy. Jako první společný projekt se připravují výstavby cyklostezek, které by měly být 

přivedeny i na náš katastr. 

Město dále vstoupilo do jednání s majiteli IS v lokalitě Bobrava, kde v severní části je 

jednáno s panem Langem o možnosti převodu kompletní infrastruktury kanalizace a 

vodovodu na město Modřice a s likvidátorem firmy VZ Stav pak o převodu kompletních IS 

v jižní části lokality Bobrava. 

V rámci kulturního dění v dotčeném období proběhly v Modřicích Svatováclavské hody, 

Večer rozsvícených lampiček, Kateřinská zábava, Koš martinských vín a v závěru slavnostní 

rozsvícení Vánočního stromu. Na organizaci akcí se mimo město a Kulturně školské komise 

podílely i místní spolky jako stárci, svaz žen, SDH Modřice a hotel Gregor, za což jim patří 

dík. 

Modřice nebo spíše naši sportovci získali v posledních 3 měsících pro sebe i město nemalé 

úspěchy. Na těch se podíleli zejména modřičtí nohejbalisté, kteří nejprve získali 11. titul 

mistrů české republiky v soutěži družstev, aby poté, jako základ reprezentace ČR, na 

Mistrovství Evropy v nohejbale, konaném ve Slovenské republice, získali zlaté medaile 



v soutěži dvojic a trojic. Za těmito úspěchy nezůstal zpět ani mladý taneční klub X-trim, který 

si z mistrovství světa konaném v Itálii přivezl pěkné 6. místo. 

Klid nebyl ani na vlastním městském úřadě. Nejdříve jsme se na základě žádosti o uzavření 

dohody o rozvázání pracovního poměru rozloučili se strážníkem Fajksem a následně i díky 

trvalému značnému nárůstu legislativy vyhlásili několik výběrových řízení na nové 

zaměstnance města. Zejména to je doplnění sboru městské policie i s ohledem na avizovaný 

odchod dalšího strážníka do penze, přijetí zástupu za mateřskou dovolenou na sekretariát 

úřadu a přijetí knihovnice do městské knihovny rovněž s ohledem na možný odchod stávající 

pracovnice do penze. 

Na úřadě v měsíci září a říjnu probíhala kontrola na rovnost odměňování zaměstnanců města 

prováděná z Oblastního inspektorátu práce, pro JmK a Zlínský kraj, která neshledala žádné 

závažné pochybení. 

Děkuji za pozornost. 

 

 

 


