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1Zprávy z radnicez
ze 4. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 8. června 2015 v 18 hodin v zase-
dací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 15 zastupitelů, jmenovitě viz 
prezenční listina)

Opravné usnesení 4Z-Ú1/2015: ZMM 
schvaluje opravu usnesení 2Z-
5.5/2014 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9/2014 na straně příjmů 
po rozpočtovém opatření 99 937 900 
Kč, na straně výdajů po rozpočto-
vém opatření 103 897 100 Kč fi nan-
cování čerpáním úvěru ve výši 13 
149 700 Kč a splátky úvěru ve výši 4 
800 000 Kč. Schodek rozpočtu bude 
vyrovnán z rozpočtové rezervy let 
minulých.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Brabec, 

Ventruba, Doleček, Slaný, Mikuš, Tomandl), 2 proti 

(Bernátová, Procházka), 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-Ú2/2015: ZMM schvaluje 
zapisovatelkou 4. řádného veřejného 
zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, 
DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 4. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitelku Sylvu Bernátovou a 
zastupitele Luďka Slaného.

ZMM schvaluje program 4. řádného ve-
řejného zasedání ZMM s doplněním 
bodu č. 3 Projednání změny Jednací-
ho řádu ZMM.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

USNESENÍ ZMM č. 4/2015

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 4Z-1.1/2015: ZMM bere na vě-

domí zprávu starosty města Modřice 
o činnosti Městského úřadu Modřice 
a Rady města Modřice za období od 
3. řádného zasedání ZMM do 8. 6. 
2015. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 2 – Projednání stanovených 
úkolů
Usnesení 4Z-2.1/2015: ZMM ukládá ve-

dení města, že v případě nedodržení 
poslední dohody s fi rmou GAS-
-Transport, s. r. o., již další dohody 
neuzavírat a vymáhat soudně úhra-
du nájmu za dobu neoprávněného 
užívání dotčeného pozemku par. 
1690/186 k. ú. Modřice, pozemek vy-
klidit a do částky za úhradu nájmu 
započítat dosud zaplacené splátky 
dle splátkového kalendáře.

Hlasování: 13 pro (Bernátová, Konvalinková, Chy-

bíková, Šiška, Havlátová, Skalník, Doleček, Šulová, 

Ventruba, Mikuš, Tomandl, Procházka, Brabec), 0 

proti, 2 se zdrželi  (Slaný, Kratochvíl)

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s 
renovací památníku na nám. Svobo-
dy v rozsahu první a druhé etapy.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Brabec, 

Ventruba, Doleček, Slaný, Mikuš, Tomandl), 2 proti 

(Bernátová, Procházka), 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-2.3/2015: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění 
úkolů uložených na předchozích 
zasedáních ZMM.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání změny Jednacího 
řádu ZMM
Usnesení 4Z-3.1/2015: ZMM ruší bod 7. 

čl. 8. Jednacího řádu města Modřice 
schváleného dne 8. 12. 2014 a schva-
luje jeho nové znění, a to: Zasedání 
ZMM je veřejné. Průběh zasedání 
je nahráván na zvukové záznamové 
zařízení města Modřice za účelem 
vyhotovení zápisu. Tato zvuková na-
hrávka bude uložena na městském 
úřadu Modřice po dobu 3 měsíců do 
projednání zápisu na dalším řádném 
zasedání ZMM. 

Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šu-

lová, Slaný, Ventruba, Brabec, Doleček, Kratochvíl), 

1 proti (Tomandl), 5 se zdrželo (Bernátová, Mikuš, 

Skalník, Konvalinková, Procházka)

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta za rok 2014
Usnesení 4Z-4.1/2015: ZMM schvaluje 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření města Modřice za období od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-4.2.1/2015: ZMM zjistilo, že 
závěrka města Modřice za rok 2014 
poskytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a fi nanční 
situace účetní jednotky a tuto účetní 
závěrku města Modřice za rok 2014 
schvaluje bez výhrad.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-4.2.2/2015: ZMM schvalu-
je převedení zisku z hospodaření 
města Modřice po zdanění za rok 
2014 dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 
12. 2014 ve výši 21 953 438,79 Kč na 
účet 432 – Výsledek hospodaření 
předchozích účetních období.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-4.3/2015: ZMM schvaluje zá-

věrečný účet města Modřice za rok 
2014 s výhradou nedostatků uvede-
ných ve zprávě o výsledku přezkou-
mání hospodaření města Modřice 
v roce 2014 příloha B a přijímá tato 
nápravná opatření:

- město vypracuje nápravná opatření 
na nedostatky vyplývající ze zprávy 
auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města s termínem do 
30. 6. 2015

- město seznámí ZMM s přijatými 
nápravnými opatřeními a s plněním 
na příštím řádném zasedání ZMM

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 5 – Projednání smluvního pe-
nále dodavatele Pasivního bytového 
domu pro seniory
Usnesení 4Z-5.1/2015: ZMM pověřuje 

RMM zajištěním dalšího právní-
ho rozboru a analýzy a stanovení 
výše požadované částky na úhra-
du penále za nedodržení termínu 
výstavby Pasivního bytového domu 
pro seniory a termínů dokončení uz-
lových bodů při výstavbě Pasivního 
bytového domu pro seniory.

Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl, Skalník, 

Doleček, Tomandl, Brabec), 0 proti, 4 se zdrželi 

(Ventruba, Slaný, Procházka, Bernátová)

Usnesení 4Z-5.2/2015: ZMM schvaluje 
výzvu na sdružení Komfort-Interstav 
na úhradu penále za nedodržení 
BOZP ve výši 120 000 Kč při výstav-
bě Pasivního bytového domu pro 
seniory a v případě odmítnutí zapla-
cení tuto částku vymáhat prostřed-
nictvím soudní žaloby.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Brabec, 

Ventruba, Doleček, Slaný, Mikuš, Tomandl), 0 proti, 

2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
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Bod 6 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 4Z-6.1/2015: ZMM schvalu-

je nákup pozemku par. č. 2491 o 
výměře 1015 m2 za cenu 240 Kč/m2 a 
úhradu daně z převodu nemovitosti.

Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Ventruba, Slaný, Doleček, Mikuš, Krato-

chvíl, Konvalinková, Tomandl, Skalník, Brabec, 

Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel (Procházka)

Usnesení 4Z-6.2/2015: ZMM zamítá 
prodej části pozemku par. č. 2051/1 
v k. ú. Modřice o výměře 30 m2 paní 
L. D.

Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Ventruba, Slaný, Doleček, Mikuš, Krato-

chvíl, Konvalinková, Procházka, Skalník, Brabec, 

Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel (Tomandl) 

Usnesení 4Z-6.3/2015: ZMM schvaluje 
nákup pozemků par. č. 2165/27 a 
2165/30 v celkové výměře 277 m2 
za cenu 115 000 Kč včetně nákladů 
spojených s prodejem.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-6.4.1/2015: ZMM schvaluje 
nákup nemovitosti rodinného domu 
nám. Svobody 171 a pozemku par. č. 
4/1 za cenu 5 146 180 Kč, schvaluje 
úhradu daně z převodu nemovitosti 
ve výši 4 % z kupní ceny, tj. 205 848 
Kč, a schvaluje úhradu provize rea-
litní kanceláři ve výši 3,5 % z kupní 
ceny, tj. 180 117 Kč.

Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Ventruba, Slaný, Tomandl, Mikuš, Krato-

chvíl, Konvalinková, Procházka, Skalník, Brabec, 

Bernátová), 1 proti (Doleček), 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-6.4.2/2015: ZMM pověřuje 
RMM a starostu města přípravou 
a podpisem Smlouvy o rezervaci 
nemovitosti a kupní smlouvy na ná-
kup rodinného domu nám. Svobody 
171, včetně pozemku par. č. 4/1 k. ú. 
Modřice.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 7 – Zpráva o hospodaření města 
v roce 2015
Usnesení 4Z-7.1/2015: ZMM bere na 

vědomí zprávu o hospodaření města 
Modřice v období 1–4/2015.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-7.2/2015: ZMM zamítá 
zhodnocování volných investičních 
prostředků města a schvaluje jejich 
ponechání na účtech města.

Hlasování: 13 pro (Chybíková, Šiška, Ventruba, 

Havlátová, Brabec, Šulová, Doleček, Slaný, Skalník, 

Konvalinková, Bernátová, Kratochvíl, Procházka), 

0 proti, 2 se zdrželi (Tomandl, Mikuš)

Usnesení 4Z-7.3/2015: ZMM schvaluje 
pololetní odměny členům Kontrol-
ního výboru a Finančního výboru, 
kteří nejsou členy ZMM, ve výši Mgr. 
Poláková 1000 Kč, Mgr. Tůma 1000 
Kč, Ing. Dolečková 1000 Kč a Ing. 
Obdržálek 1000 Kč.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-7.4/2015: ZMM bere na 
vědomí rozpočtové opatření č. 
2/2015 provedené a schválené RMM 
usnesením č. 7R-8.8/2015 dle usnese-
ní ZMM č. 7.4.12/2012.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-7.5/2015: ZMM schvaluje 
Rozpočtové opatření platů č. 2/2015 
bez výhrad.

Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 

Brabec, Slaný, Ventruba, Havlátová, Šulová, 

Kratochvíl), 0 proti, 6 se zdrželo (Mikuš, Tomandl, 

Bernátová, Konvalinková, Skalník, Procházka)

Usnesení 4Z-7.6.1/2015: Zařadit do roz-
počtu na straně výdajů částku 5000 
Kč jako podporu PČR obvodní oddě-
lení Rajhrad na zřízení cyklohlídky v 
rámci Policie ČR Rajhrad.

Hlasování: 9 pro (Šiška, Havlátová, Šulová, Chybí-

ková, Doleček, Brabec, Slaný, Ventruba, Krato-

chvíl), 0 proti, 6 se zdrželo (Tomandl, Bernátová, 

Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková)

Usnesení 4Z-7.6.2/2015: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3/2015 na 
straně příjmů po rozpočtovém opat-
ření 116 588 900 Kč, na straně výdajů 
po rozpočtovém opatření 103 906 600 
Kč jako přebytkový bez výhrad.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Brabec, 

Ventruba, Doleček, Slaný, Mikuš, Tomandl), 2 proti 

(Bernátová, Procházka), 0 se zdrželo

Bod 8 – Zřízení zásahové Jednotky 
SDH Modřice
Usnesení 4Z-8.1/2015: ZMM schvaluje 

předložení návrhu na zřízení Jednot-
ky SDH města Modřice HZS JmK.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 4Z-9.1/2015: ZMM bere na 

vědomí zápis č. 04, č. 05, č. 06, č. 07 
ze zasedání Finančního výboru.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-9.2/2015: ZMM schvaluje 
plán činnosti Kontrolního výboru na 
rok 2015.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 10 – Různé, diskuse
Usnesení 4Z-10.1/2015: ZMM bere na 

vědomí stanovisko PČR č. j. KRPB-
79367-2/ČJ-2015-0600DP-TICH kraj-
ské ředitelství policie JmK odboru 
služby dopravní policie ze dne 20. 
4. 2015 k rozšíření úseků pro měření 
rychlosti Městské policie Modřice.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-10.2/2015: ZMM schvaluje 
plánovací smlouvu mezi městem 
Modřice a IG Watteeuw ČR, s. r. 
o., a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Slaný, Brabec, Ventruba, Doleček), 2 proti 

(Bernátová, Procházka), 5 se zdrželo (Skalník, 

Mikuš, Tomandl, Kratochvíl, Konvalinková)

Usnesení 4Z-10.3/2015: ZMM na zákla-
dě § 84, odst. 2), písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje 
založení Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného 
svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu 
o zřízení Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko.

Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Ventruba, Slaný, Doleček, Mikuš, Krato-

chvíl, Konvalinková, Procházka, Skalník, Brabec, 

Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 4Z-10.4/2015: ZMM ukládá 
starostovi města zajistit v případě 
požadavku zastupitelů, kteří nejsou 
zvolení ověřovateli zápisu z jednání 
ZMM, poskytnutí pracovní verze 
zápisu.

Hlasování: 12 pro (Šiška, Ventruba, Brabec, Do-

leček, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, 

Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 3 

se zdrželi (Slaný, Havlátová, Chybíková)

Usnesení 4Z-10.5/2015: ZMM pověřuje 
RMM a starostu města provedením vý-
běrového řízení na dodavatele městské-
ho zpravodaje a oslovením fi rem včetně 
fi rem Tisk Kvalitně, Point CZ, s. r. o., a 
Poring s. r. o.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 4Z-10.6/2015: ZMM dává úkol 
starostovi a RMM k prověření možné 
realizace GPS monitoringu s elektro-
nickou knihou jízd do nově koupe-
ných aut města Modřice, zejména 
auta pracovní čety a městské policie. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 



1918 www.mesto-modrice.czZpravodaj 7-8/2015Zprávy z radnice Zprávy z radnice

ze 4. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného 8. června v 18 
hodin 2015 v zasedací síni modřické 
radnice
Přítomno: 15 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 

města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 18 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice. 

Předsedající přivítal přítomné zastupite-
le a hosty a konstatoval, že jednání 
ZMM bylo řádně svoláno a vyhlá-
šeno. Zasedání ZMM počtem 15 
přítomných zastupitelů města, což je 
nadpoloviční většina zastupitelů, je 
usnášeníschopné.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé: zastupitelka Sylva Bernáto-
vá a zastupitel Luděk Slaný

Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty: 15 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 hospodaření města za rok 

2014
3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospo-

daření města v roce 2014
3.2 Schválení účetní závěrky roku 2014
3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 

ZÁPIS ZMM č. 4/2015

2014
4) Projednání smluvního penále doda-

vatele PBDS
5) Projednání majetkových transakcí
6) Zpráva o hospodaření města v roce 

2015
6.1 Zpráva o hospodaření města v obdo-

bí 1–4/2015
6.2 Projednání zhodnocení fi nančních 

prostředků
6.3 Stanovení pololetních odměn čle-

nům výborů
6.4 Rozpočtové opatření č. 2/2015
6.5 Rozpočtové opatření platů č. 2/2015
6.6 Rozpočtové opatření č. 3/2015
7) Zřízení zásahové jednotky SDH 

Modřice
8) Zprávy z činnosti výborů
8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru
8.2 Zpráva z činnosti Kontrolního výbo-

ru
9)Různé, diskuse

Závěr

Návrh na doplnění programu zasedání 
ZMM (Bernátová): 

Hlasování o návrhu na doplnění programu za-

sedání ZMM: Bod 3) Projednání změny Jednacího 

řádu Zastupitelstva města Modřice. 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Návrh byl přijat.

Program byl schválen se změnou. 

Program se změnou:
Úvod

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání změny Jednacího řádu 

ZMM
4) Projednání hospodaření města za rok 

2014
4.1 Zpráva auditorky o výsledku hospo-

daření města v roce 2014
4.2 Schválení účetní závěrky roku 2014
4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 

2014
5)Projednání smluvního penále dodava-

tele PBDS
6)Projednání majetkových transakcí
7)Zpráva o hospodaření města v roce 

2015
7.1 Zpráva o hospodaření města v obdo-

bí 1–4/2015
7.2 Projednání zhodnocení fi nančních 

prostředků
7.3 Stanovení pololetních odměn čle-

nům výborů
7.4 Rozpočtové opatření č. 2/2015
7.5 Rozpočtové opatření platů č. 2/2015
7.6 Rozpočtové opatření č. 3/2015
8)Zřízení zásahové jednotky SDH Mod-

řice
9)Zprávy z činnosti výborů
9.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru
9.2 Zpráva z činnosti Kontrolního výbo-

ru
10)Různé, diskuse

Závěr

Předsedající konstatoval, že zápis z 3. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
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.

Úvod
K úvodu zastupitelé obdrželi návrh na 

opravu přijatého usnesení ZMM č. 
2Z-5.5/2014, které bylo přijato dne 
8. 12. 2014. Jednalo se o rozpočto-
vé opatření č. 9/2014 provedené 

ke konci roku 2014. Ani starosta 
podepisující zápis a ani ověřova-
telé nepostřehli chybně uvedenou 
částku po rozpočtovém opaření na 
straně výdajů, která byla v zaslaném 
návrhu 103 831 600 Kč, ale na stůl 
zastupitelé od Finančního odboru 
města Modřice obdrželi upravenou 
částku 103 897 100 Kč. Rozpočto-
vé opatření bylo projednáno dle 
podkladů obdržených na stůl, ale do 
usnesení se dostala částka z návrhu 
zaslaného zastupitelům. Obě tabulky 
zastupitelé obdrželi v podkladech k 
porovnání. Z tohoto důvodu fi nanční 
odbor navrhuje opravu usnesení.

Návrh opravného usnesení:
ZMM schvaluje opravu usnesení 2Z-

5.5/2014 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9/2014 na straně příjmů 
po rozpočtovém opatření 99 937 900 
Kč, na straně výdajů po rozpočto-
vém opatření 103 897 100 Kč fi nanco-
vání čerpáním úvěru ve výši 13 149 
700 Kč a splátky úvěru ve výši 4 800 
000 Kč. Schodek rozpočtu bude 
vyrovnán z rozpočtové rezervy let 
minulých.

Hlasování o opravném usnesení: 13 pro (Šiška, 

Chybíková, Havlátová, Šulová, Skalník, Kratochvíl, 

Konvalinková, Brabec, Ventruba, Doleček, Slaný, 

Mikuš, Tomandl), 2 proti (Bernátová, Procházka), 

0 se zdrželo. Opravné usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-Ú1/2015.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM: 
ZMM schvaluje zapisovatelkou 4. řádné-

ho veřejného zasedání ZMM Dagmar 
Hoškovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 4. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
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zastupitelku Sylvu Bernátovou a 
zastupitele Luďka Slaného.

ZMM schvaluje program 4. řádného ve-
řejného zasedání ZMM s doplněním 
bodu č. 3 Projednání změny Jednací-
ho řádu ZMM.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-Ú2/2015

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je 

nedílnou součástí zápisu. 
Diskuse neproběhla.

Návrh usnesení: 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty 

města Modřice o činnosti Městského 
úřadu Modřice a Rady města Modři-
ce za období od 3. řádného zasedání 
ZMM do 8. 6. 2015. 

Hlasování o návrhu na usnesení: 15 pro 

0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-1.1/2015.

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Zprávu o plnění úkolů uložených na 
zasedání ZMM starostovi či RMM. 

Usnesení 2Z-8.13/2015
ZMM pověřuje RMM přípravou vý-

běrového zřízení na zpracovatele 
projektu víceúčelové sportovní 
haly navazující na architektonickou 
soutěž.

Plnění usnesení
V současnosti probíhá architektonická 

soutěž, která bude ukončena na 
počátku měsíce září. O výsledku 
soutěže budou dne 7. 9. 2015 podány 
informace zastupitelům. Následně 
budou RMM předloženy podklady 
na přípravu výběrového zřízení na 

zpracovatele projektové dokumen-
tace. Usnesení začne být plněno po 
ukončení a vyhodnocení architekto-
nické soutěže „o návrhu víceúčelové 
sportovní haly Modřice.“ 

Usnesení 3Z-2.1/2014
ZMM pověřuje RMM a starostu města 

přípravou podkladů pro schválení 
nákupu rodinného domu na nám. 
Svobody 171 na červnovém zasedání 
ZMM.

Plnění usnesení
Podklady připraveny v bodě 6. dnešní-

ho programu. Úkol splněn.

Usnesení 3Z-4.1/2015
ZMM ukládá starostovi města Modřice 

Ing. Šiškovi zajistit zveřejňování zá-
pisu ze zasedání ZMM v modřickém 
Zpravodaji.

Plnění usnesení 
Zápis ze zasedání ZMM byl zveřejněn 

ve Zpravodaji města Modřice č. 
4/2015. Úkol splněn.

Usnesení 3Z-11.3/2015
ZMM ukládá zastupitelům předložit 

návrhy na zhodnocení fi nančních 
prostředků města ke zpracování 
Finančnímu odboru Městského úřa-
du Modřice do 30. 4. 2015 a ukládá 
Finančnímu odboru Městského úřa-
du Modřice zpracovat na červnové 
zasedání ZMM materiál pro rozhod-
nutí ZMM k zhodnocení volných 
fi nančních prostředků.

Plnění usnesení
Zprávu vedoucího Finančního odboru 

Městského úřadu Modřice o zhodno-
cení volných fi nančních prostředků 
máte předloženou k projednání v 
bodě 7. 2. dnešního programu. Úkol 
splněn.

Usnesení 3Z-11.4/2015
ZMM pověřuje RMM přípravou a zajiš-

těním podmínek na vkládání smluv 
a faktur na stránky města do příštího 
zasedání ZMM.

Plnění usnesení
Zpráva o možnosti vkládání smluv na 

webové stránky města vypracovaná 
vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc. 
Kovářovou je v příloze Zprávy o pl-
nění uložených úkolů. Úkol splněn.

Usnesení 3Z-11.5/2015
ZMM ukládá starostovi města Ing. 

Šiškovi zajistit opravu a přípravu 
památníku osvobození na nám. Svo-
body k 70. výročí osvobození města 
Modřice.

Plnění usnesení 
Byla oslovena odborná fi rma na opravu 

památníků MgA. Stanislav Müller, 
DiS. Cenová nabídka je v příloze 
Zprávy o plnění uložených úkolů. 
Realizace etap I. a II. je zahrnuta v 
návrhu rozpočtového opatření č. 
3/2015. Úkol splněn.

Odpovědi dotazů vznesených na 3. 
zasedání ZMM
Bernátová:
 - Požadavek na aktualizaci telefon-

ního seznamu a jeho zveřejnění ve 
Zpravodaji. 

 Telefonní seznam městského úřadu 
aktualizován a zveřejněn na webo-
vých stránkách města.

 - Upozornění na povolené obrubníky 
na chodníku u nového mostu přes 
železnici.

 Město zaslalo oznámení o reklamaci, 
prováděcí fi rma provedla opravu.

Konvalinková:
 - Požadavek na vykalkulování 

nákladů tisku a roznosu Zpravodaje 
jednou fi rmou.

 Jediná fi rma kompletně nezajišťuje 
oba úkony. Vždy si na tu či onu 
službu bere subdodavatele. V našem 
případě tisk zajišťuje ve výběro-
vém řízení vybraná fi rma PORING 
a roznos v poptávkovém řízení 
vybraná speciální fi rma ANAPUR-
NA. Cena tisku jednoho měsíčního 
čísla bez zápisu ze ZMM je cca 25 
000 Kč a roznos je cca 2200 Kč. 
Firma ANAPURNA roznos zajišťuje 
prostřednictvím České pošty. Česká 
pošta byla taktéž oslovena v poptáv-
kovém řízení na zajištění roznosu, 
ale cenovou nabídku předložila cca 
o 1700 Kč/číslo vyšší než společnost 
ANAPURNA.

Tomandl:
 - Doporučení úpravy přílohy u Testu 

fyzické zdatnosti MP Modřice o další 
věkové kategorie nad 40 let. 

 Interní směrnice č. 10/2015 včetně 
příloh byla upravena a schválena 
radou města. Jsou vytvořeny čtyři 
věkové kategorie v hodnocení fy-
zické zdatnosti strážníků (21–30 let, 
31–40 let, 41–50 let a nad 50 let).

 
Dotazy vznesené zastupiteli mezi 
zasedáními ZMM
Bernátová 25. 5. 2015 10:20 elektronicky

První dotaz:
Žádost o podání podrobné zprávy 
o vývoji kauzy „GAS Transport, s. 
r. o.“, tzn. o neoprávněném závozu 
lokality u Primálu.
Odpověď: 
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Dne 21. 5. 2015 v 8:30 proběhlo další 
stání u soudu v kauze neoprávněné-
ho využívání pozemku p. č. 1690/186 
závozem pozemku zeminou. Na 
líčení byl navržen mimosoudní smír, 
a to tak, že protistrana fi rma GAS 
Transport do 25. 6. 2015 doplatí dluž-
nou částku ze splátkového kalendáře 
dle uzavřené Dohody o narovnání 
vztahů a o uložení zeminy a te-
rénních úpravách, která dnes činí 
235 000 Kč, a do termínu 31. 8. 2015 
dokončí veškeré terénní úpravy tak, 
aby bylo možné pozemky využívat 
k zemědělským účelům. Písemné 
znění smíru si soudkyně vyžádala 
zaslat předem. 

 Město si na soudním projednání 
vyhradilo právo podpisu smíru až 
dne 30. 6. 2015, a to z důvodu splnění 
úhrady celé částky dle uzavřené do-
hody v termínu do 25. 6. 2015. Pokud 
nebude ze strany GAS Transportu 
splněn termín úhrady 25. 6. 2015, 
město smír neuzavře a bude požado-
vat úhradu za neoprávněné užívání 
pozemku a vyklizení pozemku dle 
dosud platné žaloby.

Druhý dotaz (citace žadatelky):
 Žádost se týká rekonstrukce objektu 

na ulici Poděbradova 413, kterou 
město provádí nebo provedlo pro 
potřeby a vlastně na objednávku 
paní P., majitelky rehabilitace v 
objektu „polikliniky“ Kovolitu na Ná-
dražní ulici. Podle mých informací 
ta svou fi rmu prodala a nový majitel 
nemá o stěhování do opravených 
prostorů zájem. Buďte tak laskav 
a sdělte mi, jestli město Modřice 
uzavřelo s paní P. např. smlouvu o 

smlouvě budoucí nebo na jakém zá-
kladu vlastně zahájilo opravu tohoto 
objektu.

Odpověď:
Objekt Poděbradova 413 byl před 
zahájením rekonstrukce pronajímán 
Mgr. S. k provozování logopedic-
ké poradny a zbylou část měl ve 
výpůjčce spolek SDH Modřice k 
provozování své spolkové činnosti. 
Po získání areálu na ulici Hybešova 
596 se SDH Modřice kompletně pře-
stěhoval do těchto nových prostor 
s vizí budoucí možnosti vytvoření 
Zásahové jednotky SDH Modřice. 
Tím v objektu zůstal pouze jeden 
nájemce. Protože technický stav ob-
jektu, do kterého se dlouhá léta nein-
vestovaly žádné fi nanční prostředky, 
byl velmi špatný (lokální zatékání 
do objektu, vlhké zdivo – chybějící 
hydroizolace, padající vnitřní omít-
ka, poškozené podlahové krytiny, 
poškozená nebo vůbec žádná vnější 
omítka a zejména nevyhovující a 
částečně nefunkční sociální zaříze-
ní), usoudilo tehdejší vedení města, 
že by bylo vhodné provést rekon-
strukci a kompletní opravu celého 
objektu. Před zahájením stavebních 
prací město nejdříve zveřejnilo 
záměr pronájmu nebytových prostor 
v rozsahu 2 místností (zveřejněno 
10. 12. 2012), aby zjistilo, zda vůbec 
bude o objekt v dané lokalitě zájem. 
Na výzvu reagovali dva zájemci. 
Jeden měl zájem zde provozovat 
opravnu a prodejnu kol a druhý 
rehabilitační zařízení (viz e-mail z 31. 
1. 2013 a 28. 1. 2013). Oba žadatelé ve 
svých žádostech požadovali staveb-

ní úpravy objektu. Z důvodu, že již v 
objektu byla provozována činnost v 
oblasti zdravotnictví, rozhodla RMM 
na své 28. schůzi konané dne 4. 2. 
2013 o pronájmu zájemci s provo-
zováním rehabilitace, tj. Mgr. P. Na 
základě záměru celý objekt nejdří-
ve opravit byla s Mgr. P. uzavřena 
Smlouva o smlouvě budoucí na 
pronájem volných prostor objektu 
a současně, v rámci budoucího pro-
nájmu, jí byla umožněna spolupráce 
na přípravách rekonstrukce. Bohužel 
v dnešní době Mgr. P. svoji praxi 
přenechala jinému subjektu, který 
s městem o nájmu nekomunikoval. 
Nicméně má možnost se v rámci 
zveřejněného záměru o pronájmu 
do výběru nájemce přihlásit. Z důvo-
du ukončení soukromé praxe Mgr. P. 
bude Smlouva o smlouvě budoucí 
ukončena. Díky dispozičnímu řešení 
objektu, který je prakticky rozdělen 
do tří samostatně pronajímatelných 
prostor, bylo možné zveřejnění nové-
ho záměru o pronájmu objektu po 
jednotlivých částech, a to i samostat-
ným subjektům. Záměrem vedení 
města je, aby v objektu, pokud mož-
no, byly zachovány zdravotní služby.
Co se týče vlastní rekonstrukce 
objektu, ta byla fyzicky zahájena dle 
Smlouvy o dílo s fi rmou VS-build, 
s. r. o., ze Želešic dne 1. 9. 2014 s 
následným dokončením 15. 4. 2015. 
Kompletní fi nanční prostředky byly 
do rozpočtu města začleněny na 15. 
zasedání ZMM konaném dne 10. 3. 
2014, a to v rámci rozpočtového opat-
ření č. 2/2014 pod číslem usnesení 
15.6.2/2014. Následně na konci roku 

2014 pak byly přesunuty do rozpočtu 
roku 2015, neboť práce nebyly v té 
době dokončeny.  

V diskusi vystoupili:
Bernátová 

– Vznesla dotaz na stav jednání 
ohledně oplocených pozemků U 
Náhonu.
Dále shrnula kauzu neoprávněného 
návozu zeminy u Primálu, která 
se odehrává od roku 2009. Vedení 
města jedná potřetí s touto nesolid-
ní fi rmou GAS Transport, s. r. o., u 
soudu. Město uzavřelo mimosoudní 
dohodu, kterou ovšem fi rma nedodr-
žela. Dne 10. 6. 2013 ZMM odsouhla-
silo na základě e-mailu od pana H., v 
té době běžného zaměstnance fi rmy 
GAS Transport, nabídku na uhrazení 
500 000 Kč za uložení zeminy a uve-
dení všech pozemků do stavu, jenž 
umožňuje zemědělské využívání, z 
toho však nic splněno nebylo. Proč 
město opět přistoupilo ke smíru? 
28. 4. 2014 proběhlo mimořádné 
ZMM, kde byla schválena dohoda o 
narovnání vztahů a o uložení zeminy 
a terénních úpravách spolu se splát-
kovým kalendářem, ze kterého do 
současnosti zaplatila fi rma jen jednu 
z deseti splátek, zbytek pouze částeč-
ně nebo vůbec. K dnešnímu dni za-
platila fi rma celkovou částku 350 000 
Kč z 665 000 Kč. Dále byly uděleny 
pokuty ve výši 60 000 Kč, dosud 
nezaplacené, za co byly uloženy? 
Ve zmiňované dohodě je mimo jiné 
uvedeno: …strany se dohodly, že 
v případě, že spol. GAS Transport 
nedodrží způsob a den termínu 
splatnosti kterékoliv ze sjednaných 
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splátek v čl. IV odst. 3 této dohody, 
k prvnímu dni prodlení ztrácí spol. 
GAS Transport výhodu splátek a 
celá odměna se stává splatnou. Proč 
vedení města porušilo tuto dohodu 
a nenařídilo fi rmě GAS Transport 
splatit celou dlužnou částku? Proč se 
dosavadní platby projevují až nyní 
v příjmech města (viz rozpočtové 
opatření, které budeme projednávat 
na dnešním zasedání ZMM), když 
byly uhrazeny daleko dřív?
Jaký postoj zaujme vedení města, 
jestli opět fi rma GAS Transport svým 
závazkům nedostojí?
Doporučila vedení města v případě 
nedodržení dohody dál s fi rmou 
nejednat a neuzavírat mimosoudní 
smír a nechat fi rmu odsoudit.

Šiška –  Pozemky U Náhonu jsou ve 
vlastnictví Lesů ČR a probíhají 
jednání. 

 Ke kauze s fi rmou GAS Transport 
sdělil, že se jedná s fi rmou od roku 
2009, neoprávněně využívali poze-
mek města. Firma dva roky neko-
munikovala. Po pověření pana H. k 
jednání za fi rmu se podařilo uzavřít 
citovanou dohodu. Firma nezískala 
stavební povolení na náš pozemek, 
z toho důvodu byla podána žaloba 
k soudu na uvedení do původního 
stavu a pokuty za neoprávněné 
užívání a uložení zeminy. U po-
sledního soudního stání fi rma v 
zastoupení panem H. vystupovala ve 
snaze celou částku do konce měsíce 
června 2015 uhradit a do konce měsí-
ce srpna 2015 dokončit lokalitu dle 
schváleného povolení. 

 Pokuty byly uloženy za nedodržení 
platebního termínu dle dohody. 

Pokud fi rma opět nedodrží navrže-
né plnění, bude soud pokračovat 
a smluvní pokuty se započtou na 
jejich dluh. Mimosoudní smír bude 
podepsán až po zaplacení dlužné 
částky. Termín úhrady je 25. 6. 2015 
a následně do konce června bude 
uzavřen smír za podmínky dokon-
čení úpravy pozemku do 31. 8. 2015. 
Uvedl, že pokud by vedení města 
vyžadovalo striktní plnění dohody, 
fi rma může skončit. Proto bylo i 
právníkem doporučeno dále s nimi 
komunikovat. Při jednání pan H. 
sdělil, že pokud Modřice budou vy-
žadovat okamžité plnění, tak je „tady 
neuvidíme“.
Město vystupuje tak, aby vše bylo 
dokončeno ve prospěch města.
O soudních poplatcích rozhoduje 
soud při uzavření smíru.

Mulíček 
– Vysvětlil, že se nejedná o dosavad-
ní platby, ale platby, které budou v 
letošním roce zaplaceny. Poslední 
splátka měla být 25. 1. 2015, proto 
byla celá splátka dluhu zahrnuta v 
rozpočtu 2014. Následně musela být 
dlužná částka převedena do roz-
počtu 2015, jelikož nebyla v daném 
termínu uhrazena.

Kratochvíl
– Vyjádřil nesouhlas s postupem 
fi rmy GAS Transport a uvedl, že z 
právního hlediska by se měl uzavřít 
dodatek ke stávající dohodě, pokud 
jsou vyjednány nové podmínky.

Mikuš
– Navrhl provést exekuci fi rmy.

Skalník
– Navrhl zjistit právní možnosti před-

běžného opatření na majetek fi rmy.
Návrh usnesení (Bernátová): 
ZMM ukládá vedení města, že v případě 

nedodržení poslední dohody s fi r-
mou GAS Transport, s. r. o., již další 
dohody neuzavírat a vymáhat soud-
ně úhradu nájmu za dobu neopráv-
něného užívání dotčeného pozemku 
par. 1690/186 k. ú. Modřice, pozemek 
vyklidit a do částky za úhradu nájmu 
započítat dosud zaplacené splátky 
dle splátkového kalendáře.

Hlasování o návrhu na usnesení: 13 pro (Ber-

nátová, Konvalinková, Chybíková, Šiška, Havlá-

tová, Skalník, Doleček, Šulová, Ventruba, Mikuš, 

Tomandl, Procházka, Brabec), 0 proti, 2 se zdrželi 

(Slaný, Kratochvíl). Usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-2.1/2015.

Skalník 
– K bodu zveřejňování smluv uza-
vřených městem Modřice vznesl po-
žadavek na možné budoucí jednání 
s právníkem města, zda jsou možné 
informace navržené ke zveřejnění o 
fi rmách reálné, co je možné uveřej-
nit a co nikoliv.

Šiška
– Okomentoval, že nově vznikající 
smlouvy s městem budou obsahovat 
doložku o zveřejňování. Na příštím 
ZMM bude předložen možný návrh 
způsobu zveřejnění.
Oslovena byla jedna fi rma na reno-
vaci webových stránek města, neboť 
se jedná o zakázku malého rozsa-
hu v souladu s interními předpisy 
města.

Kratochvíl
– Dotazoval se, na jaké smlouvy se 
zveřejňování vztahuje. Informoval, 
že veřejnoprávní smlouvy (dotace) 

nad 50 000 Kč se musí od letošního 
roku zveřejňovat povinně.

Chybíková
– Okomentovala uveřejněné infor-
mace v novinách – bude se jednat o 
smlouvy nad 50 000 Kč s právnický-
mi a fyzickými osobami podnikající-
mi, jedná-li se o převod nemovitosti. 
Bude se zatím týkat trojkových obcí. 
Nebudou se zveřejňovat pracovní 
smlouvy, nájemní smlouvy a proná-
jmy hrobů apod.

Mulíček
– Upřesnil, že veřejnoprávní smlou-
vy se nad 50 000 Kč zveřejňují od 
února letošního roku. Netýká se 
to žádostí schválených městem v 
loňském roce.

Mikuš 
– Vznesl dotaz, proč byla oslovena 
pouze jedna fi rma na vypracování 
nabídky na renovaci webových 
stránek města.

Procházka 
– K plnění usnesení z minulého 
ZMM ve věci opravy památníku 
osvobození na nám. Svobody navrhl 
diskusi, zda by nebylo lepší pojmout 
rekonstrukci moderněji a vytvořit 
nový památník i vzhledem ke špat-
nému stavu toho stávajícího.  

Slaný 
– Vyjádřil se k zachování původního 
tvaru památníku pouze jej zrenovo-
vat.
Chybíková 
– Vyjádřila se k zachování původní-
ho památníku a opravit ho.
Tomandl  
– Navrhl vypracovat kalkulaci pro 
nový jehlan památníku, nikoliv jen 
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jeho opravu a zachování původního 
památníku.

Návrh usnesení (Procházka): 
ZMM ukládá RMM vyžádat další vari-

anty řešení památníku osvobození, 
jako odstranění a výstavba nového 
nebo částečnou výměnu za nový 
materiál.

Hlasování o návrhu na usnesení: 4 pro (Mikuš, 

Tomandl, Procházka, Bernátová), 0 proti 

11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, 

Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Brabec, Vent-

ruba, Doleček, Slaný). Návrh na usnesení nebyl 

přijat.

1. Protinávrh usnesení (Skalník): 
ZMM souhlasí s renovací památníku 

na nám. Svobody v rozsahu první a 
druhé etapy.

Hlasování o protinávrhu na usnesení: 3 pro 

(Šiška, Chybíková, Ventruba, Havlátová, Šulová, 

Slaný, Ventruba, Doleček, Konvalinková, Skalník, 

Mikuš, Tomandl, Brabec), 2 proti (Bernátová, Pro-

cházka), 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-2.2/2015.

Návrh usnesení (Šiška): 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty 

města o plnění úkolů uložených na 
předchozích zasedáních ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení: 15 pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-2.3/2015.

Bod 3 – Projednání změny Jednacího 
řádu ZMM
Zastupitelka Bernátová na zasedání 

ZMM předložila návrh na změnu 
Jednacího řádu článek 8. bod 7. 
„Zasedání ZMM je veřejné. Průběh 
zasedání je nahráván na zvukové 
záznamové zařízení města Modřice 
za účelem vyhotovení zápisu a poté 
bude řádně zlikvidován dle platných 
zákonných norem.“ Z důvodu mož-

ných připomínek na následujícím 
zasedání ZMM a možnosti poslechu 
zvukového záznamu v případě ne-
přesností bylo navrženo uchovávání 
zvukového záznamu. Na základě 
vyjádření právní poradny odborné-
ho poradenského centra pro obce 
navrhla tento návrh usnesení:

Návrh usnesení (Bernátová):
ZMM ruší bod 7 článku 8 Jednacího 

řádu města Modřice schváleného 
dne 8. 12. 2014 a schvaluje jeho nové 
znění, a to: Zasedání ZMM je veřej-
né. Průběh zasedání je nahráván na 
zvukové záznamové zařízení města 
Modřice za účelem vyhotovení 
zápisu. Tato zvuková nahrávka bude 
uložena na Městském úřadu Modři-
ce po 10 let a poté bude předána do 
archivu dle zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě.

V diskusi vystoupili:

Kovářová
– Vyjádřila se, že tříměsíční lhů-
ta uchovávání záznamu, tedy do 
následujícího zasedání ZMM je 
dostačující, vzhledem k možnostem 
podat připomínky k zápisu na tomto 
jednání a vzhledem k technickým 
možnostem.
Herman (občan) – Vznesl dotaz na 
důvod skartování zápisu, protože 
technické řešení není problém.

Šiška
– Zákon o obcích neukládá po-
vinnost pořizování a uchovávání 
záznamu z jednání ZMM. Zákonnou 
povinností je pouze vypracování 
zápisu a usnesení. 

Slaný

– Vyjádřil svůj souhlas s lhůtou tří 
měsíců do písemného schválení 
zápisu na následujícím ZMM, kdy 
mohou být podány připomínky k 
předchozímu zápisu. Písemná podo-
ba zápisu je dostačující.

Mikuš
– Pokud zápis nebude doslovný, má 
smysl jej uchovávat, a to i po dobu 
10 let. Sám se přiklání k tomu, aby 
se uchovával minimálně po dobu 
volebního období a rok po něm. 
Současně konstatoval, že některé 
jeho komentáře z 1. zasedání ZMM 
se v zápise neobjevily.
Tomandl 
– Navrhl doslovný zápis z jednání 
ZMM nebo uchovávání záznamu.

3. protinávrh na usnesení (Konvalin-
ková): 

ZMM schvaluje uchovávání zvukového 
záznamu z jednání ZMM po dobu 
volebního období a jeden rok po 
ukončení volebního období.

Hlasování o 3. protinávrhu usnesení: 7 pro 

(Tomandl, Bernátová, Konvalinková, Mikuš, Skal-

ník, Procházka, Kratochvíl), 0 proti, 8 se zdrželo 

(Brabec, Doleček, Havlátová, Šiška, Ventruba, Chy-

bíková, Slaný, Šulová). Protinávrh nebyl přijat.

2. protinávrh na usnesení (Tomandl): 
ZMM schvaluje vypracovávání doslov-

ného zápisu z jednání ZMM.
Hlasování o 2. protinávrhu usnesení: 5 pro 

(Šiška, Tomandl, Bernátová, Procházka, Konvalin-

ková), 0 proti, 10 se zdrželo (Havlátová, Šulová, 

Doleček, Slaný, Ventruba, Brabec, Kratochvíl, Skal-

ník, Chybíková, Mikuš). Protinávrh nebyl přijat.

1. protinávrh na usnesení (Chybíko-
vá): 

ZMM ruší bod 7. čl. 8. Jednacího řádu 
města Modřice schváleného dne 8. 
12. 2014 a schvaluje jeho nové znění, 

a to: Zasedání ZMM je veřejné. 
Průběh zasedání je nahráván na 
zvukové záznamové zařízení města 
Modřice za účelem vyhotovení 
zápisu. Tato zvuková nahrávka bude 
uložena na Městském úřadu Modři-
ce po dobu tří měsíců do projednání 
zápisu na dalším řádném zasedání 
ZMM. 

Hlasování o 1. protinávrhu usnesení: 9 pro (Šiš-

ka, Chybíková, Havlátová, Šulová, Slaný, Ventruba, 

Brabec, Doleček, Kratochvíl), 1 proti (Tomandl)

5 se zdržel (Bernátová, Mikuš, Skalník, Konva-

linková, Procházka), Protinávrh byl přijat pod 

pořadovým číslem 4Z-3.1/2015.

O návrhu usnesení (Bernátová) se již 
nehlasovalo, k bodu bylo přijato jiné 
usnesení.

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta za rok 2014
Podklady obdrželi zastupitelé předem.

4.1. Zpráva auditorky o výsledku hospo-
daření města v roce 2014

Zastupitelé obdrželi Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města 
Modřice za období od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014 včetně přílohy A, B, D, 
E, F a Dílčí zprávu z přezkoumání 
hospodaření města Modřice v roce 
2014. Zprávu vypracovala nezávislá 
auditorka Ing. Alenka Bozděchová, 
auditor s oprávněním KA ČR č. 0703. 
Zpráva byla společně s Roční účetní 
závěrkou za rok 2014 a Finančním 
výkazem FIN2-12M za rok 2014 
předložena k projednání Finanč-
nímu výboru. Chyby a nedostatky 
zjištěné kontrolou nemají závažnost 
chyb podle ustanovení § 10 odst. 3 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o 
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přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovol-
ných svazků obcí, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Komentář předsedkyně Finančního 
výboru zast. Šulová.

V diskusi vystoupili:
Bernátová

– Informovala o svém porovnání 
počtu nedostatků s loňským rokem, 
kdy došlo ke zlepšení o jeden nedo-
statek z 54 na 53 nedostatků. 
Požadovala vysvětlení – výběr 
kartou, nebyla identifi kovaná osoba 
provádějící výběr z bankomatu OC 
Olympia.

Mikuš
– Považuje zprávu za nevypovídající 
a nekonkrétní. Není mu jasné, zda 
byly zjištěné nedostatky odstraněny 
a nebudou se opakovat.

Mulíček
– Uvedl, že se jedná o dva nedostat-
ky, nikoliv 53 nedostatků. Ty jsou 
uvedeny v dílčí zprávě. Město je 
držitelem platební karty, která je 
umístěna v trezoru, a osoba určená 
k výběru je pokladní města. Vybrala 
hotovost a následně byl auditorce 
doložen občanský průkaz pokladní 
a nedostatek tak byl odstraněn.
Všechny nedostatky byly odstraně-
ny, pokud by nebyly, je uvedeno ve 
výroku auditora písmeno C, a nikoliv 
B. Možnosti interního předpisu bu-
dou prověřeny do příštího zasedání 
ZMM.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření města 

Modřice za období od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014. 

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti , 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-4.1/2015.

4.2 Schválení účetní závěrky roku 2014
V podkladech zastupitelé obdrželi 

dokumenty k projednání Účetní zá-
věrky roku 2014 a na stůl zastupitelé 
obdrželi Zprávu ke schválení účetní 
závěrky roku 2014 předloženou 
Finančním výborem. Finanční výbor 
ve své zprávě doporučuje účetní 
závěrku za rok 2014 schválit. Sou-
časně Finanční odbor města Modřic 
navrhuje převedení zisku z hospo-
daření města Modřice po zdanění za 
rok 2014 dle Výkazu zisku a ztráty k 
31. 12. 2014 ve výši 21 953 438,79 Kč 
na účet 432 – Výsledek hospodaření 
předchozích účetních období. 

Komentář předsedkyně Finančního 
výboru zast. Šulová.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení: 
ZMM zjistilo, že závěrka města Mod-

řice za rok 2014 poskytuje věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví 
a fi nanční situace účetní jednotky a 
tuto účetní závěrku města Modřice 
za rok 2014 schvaluje bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-4.2.1/2015.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje převedení zisku z hos-

podaření města Modřice po zdanění 
za rok 2014 dle Výkazu zisku a ztráty 
k 31. 12. 2014 ve výši 21 953 438,79 Kč 
na účet 432 – Výsledek hospodaření 
předchozích účetních období.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-4.2.2/2015.

4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 
2014

V podkladech zastupitelé obdrželi k pro-
jednání dokumentaci k závěrečné-
mu účtu města Modřice za rok 2014. 
Součástí závěrečného účtu je Zpráva 
auditorky o výsledku přezkoumání 
hospodaření města schválená v sa-
mostatném bodě, Výkazy zřízených 
příspěvkových organizací, Výkaz 
plnění rozpočtu FIN 2-12, Výkazy 
města, Inventarizace, ostatní doku-
menty dle seznamu dokladů. 

Závěrečný účet, dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje 
zastupitelstvo.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje závěrečný účet města 

Modřice za rok 2014 s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
města Modřice v roce 2014 příloha B 
a přijímá tato nápravná opatření:

- město vypracuje nápravná opatření 
na nedostatky vyplývající ze zprávy 
auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města s termínem do 
30. 6. 2015,

- město seznámí ZMM s přijatými ná-
pravnými opatřeními a s plněním na 
příštím řádném zasedání ZMM.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-4.3/2015.

Bod 5 – Projednání smluvního pe-
nále dodavatele Pasivního bytového 

domu pro seniory
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Vyčíslení smluvní pokuty dle SoD 
na výstavbu Pasivního bytového 
domu pro seniory ze dne 28. 5. 2014 
zaslané společnosti Komfort, a. s., a 
právní rozbor ke smluvní pokutě za 
pozdně dodané dílo, vypracovaný 
JUDr. Danou Peterkovou-Linduško-
vou.

Na základě přijatých usnesení ZMM č. 
17.8.1.1/2014 a č. 17.8.1.2/2014

- ZMM zamítá návrh společnosti Kom-
fort, a. s., na snížení smluvní pokuty 
za nesplnění celkového termínu 
dokončení výstavby Pasivního by-
tového domu pro seniory na částku 
1 380 000 Kč.

- ZMM schvaluje smluvní pokutu za 
nesplnění celkového termínu dokon-
čení a termínů uzlových bodů při 
výstavbě Pasivního bytového domu 
pro seniory ve výši dle SoD a jejich 
dodatků.
Jelikož se blíží termín promlčení k 
podání případné žaloby na úhradu 
penále z porušení BOZP, je nutné 
stanovit další postup města v této 
kauze. Částka penále je vyčíslena 
jako celek a fi rma Komfort, a. s., vy-
stavenou fakturu neuhradila, proto 
by zastupitelé měli rozhodnout o 
žalobě a výši žalované částky. Dle 
podrobného rozboru právničky 
JUDr. Linduškové o možných rizi-
cích v soudním jednání a s ohledem 
na výši soudního poplatku by mělo 
zastupitelstvo zvážit výši žalované 
částky, tak aby město pokud možno 
mělo co nejnižší další soudní výlohy.

Proběhla diskuse.
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1. protinávrh usnesení (Slaný): 
ZMM bere na vědomí smluvní pokutu 

a pověřuje RMM, aby právní cestou 
zajistila zaplacení smluvní pokuty ve 
výši odpovídající smluvnímu vztahu 
mezi městem Modřice a fi rmou 
Komfort.

Hlasování o 1. protinávrhu usnesení: 2 pro 

(Ventruba, Slaný), 1 proti (Tomandl), 12 se zdrželo 

(Šiška, Chybíková, Mikuš, Kratochvíl, Havlátová, 

Chybíková, Šulová, Ventruba, Konvalinková, 

Skalník, Procházka, Bernátová). Protinávrh nebyl 

přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM pověřuje RMM zajištěním další-

ho právního rozboru a analýzy a 
stanovení výše požadované částky 
na úhradu penále za nedodržení 
termínu výstavby Pasivního byto-
vého domu pro seniory a  termí-
nů dokončení uzlových bodů při 
výstavbě Pasivního bytového domu 
pro seniory.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro (Šiška, 

Chybíková, Havlátová, Šulová, Mikuš, Konvalinko-

vá, Kratochvíl, Skalník, Doleček, Tomandl, Brabec), 

0 proti, 4 se zdrželi (Ventruba, Slaný, Procházka, 

Bernátová). Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-5.1/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje výzvu na sdružení 

Komfort-Interstav na úhradu penále 
za nedodržení BOZP ve výši 120 000 
Kč při výstavbě Pasivního bytového 
domu pro seniory a v případě odmít-
nutí zaplacení tuto částku vymáhat 
prostřednictvím soudní žaloby.

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro(Šiška, 

Chybíková, Šulová, Havlátová, Skalník, Mikuš, Kon-

valinková, Kratochvíl, Ventruba, Brabec, Doleček, 

Slaný, Ventruba), 0 proti, 2 se zdrželi (Bernátová, 

Procházka). Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-5.2/2015.

Bod 6 – Projednání majetkových 
transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
6.1 Nabídka pozemku par. č 2491

V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář k předložené nabídce na 
odkoupení pozemku par. č. 2491 
o výměře 1015 m2 za cenu 240 Kč/
m2 v lokalitě nově vybudovaného 
rybníku při ulici Masarykova, který 
svojí polohou navazuje na pozemky 
v majetku města. Dnes je pozemek 
ve vlastnictví celkem šesti osob, a 
to: M. Š., J. Č., Mgr. M. H., PhDr. V. H., 
Ph.D, MUDr. E. H. a P. M., DiS. 
RMM při projednání nabídky svým 
usnesením doporučuje ZMM nákup 
schválit.

Komentář vedoucí Majetkového odboru 
Höklová.

V diskusi vystoupili:
Procházka

– Navrhl odložení nákupu pozemku 
z důvodu plánování stavby sportov-
ní haly, opravy objektu na ul. Hybe-
šova a nákupu rodinného domu na 
náměstí Svobody. Tyto stavby budou 
velmi nákladné. Z tohoto důvodu do-
poručil odložení nákupu pozemku.

Konvalinková 
– Nesouhlasila se zast. Procházkou 
a doporučila zakoupit pozemek pro 
vytvoření komplexního celku.

Bernátová
– Jak se s pozemky naloží?

Höklová
– Pravděpodobně bude vypracová-
na studie na ozelenění pozemků.

1. protinávrh na usnesení (Procházka): 
ZMM zamítá nákup pozemku par. č. 

2491 o výměře 1015 m2.

Hlasování o 1. protinávrhu usnesení: 1 pro 

(Procházka) 8 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, 

Šulová, Slaný, Ventruba, Doleček, Brabec), 6 se 

zdrželo (Tomandl, Bernátová, Mikuš, Skalník, Kon-

valinková, Kratochvíl). Protinávrh nebyl přijat.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje nákup pozemku par. č. 

2491 o výměře 1015 m2 za cenu 240 
Kč/m2 a úhradu daně z převodu 
nemovitosti.

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška, 

Chybíková, Havlátová, Šulová, Ventruba, Slaný, 

Doleček, Mikuš, Kratochvíl, Konvalinková, Toman-

dl, Skalník, Brabec, Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel 

(Procházka). Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-6.1/2015.

6.2. Prodej části pozemku par. č. 2051/1
V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář k předložené žádosti o 
odkup části pozemku par. č. 2051/1 
o výměře 30 m2 podanou paní L.D. 
Pozemek se nachází na ulici Podě-
bradova a jsou v něm vedeny inže-
nýrské sítě (kanalizace) a nachází se 
na něm vzrostlý strom. 
RMM při projednání nabídky svým 
usnesením doporučuje ZMM prodej 
zamítnout.

Komentář vedoucí Majetkového odboru  
Höklová.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení: 
ZMM zamítá prodej části pozemku par. 

č. 2051/1 v k. ú. Mořice o výměře 30 
m2 paní L. D.

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška, 

Chybíková, Havlátová, Šulová, Ventruba, Slaný, Do-

leček, Mikuš, Kratochvíl, Konvalinková, Procházka, 

Skalník, Brabec, Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel 

(Tomandl). Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-6.2/2015. 

6.3. Prodej části pozemku par. č. 2165/27 
a 2165/30

V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář k možné koupi pozemků 
par. č. 2165/27 a 2165/30 o celkové 
výměře 277 m2, které jsou v majetku 
Českých drah, a. s., a dnes je na nich 
vybudován chodník a opěrná stěna 
mostu přes železnici na ulici Benešo-
va–Nádražní. Dráhy pozemek nabízí 
za cenu 115 000 Kč včetně všech 
společných nákladů, což je 415,16 
Kč/m2.
RMM při projednání nabídky svým 
usnesením doporučuje ZMM nákup 
pozemků schválit.
Komentář vedoucí Majetkového 
odboru Höklová.

V diskusi vystoupili:
Tomandl

– Vznesl dotaz, co na předmětném 
pozemku bude město dělat.

Šiška
– Před chvílí jsem přečetl.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje nákup pozemků par. č. 

2165/27 a 2165/30 v celkové výměře 
277 m2 za cenu 115 000 Kč včetně 
nákladů spojených s prodejem.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-6.3/2015. 

6.4. Nákup nemovitosti na nám. Svobo-
dy 171
V podkladech zastupitelé obdr-
želi komentář, zaslaná stanoviska 
politických subjektů zastoupených 
v ZMM, informace o pozemku, po-
slední stranu znaleckého posudku a 
Smlouvu o rezervaci nemovitosti na 
projednání nákupu rodinného domu 
na nám. Svobody 171 od rodiny V. 
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Dne 4. 5. 2015 proběhla prohlídka ob-
jektu za účasti zastupitelů Ing. Šišky, 
Ing. Chybíkové, Ing. Skalníka a paní 
Bernátové a vedoucí Majetkového 
odboru města Bc. Höklové. Násled-
ně politické subjekty zastoupené v 
ZMM podaly k rukám starosty svá 
stanoviska k případnému nákupu.
Pro nákup se vyjádřili: ODS, KDU-
-ČSL, OS a ČSSD
Proti nákupu se vyjádřili: SZ
Svá stanoviska před jednáním ZMM 
nesdělili: ANO 2011 a KSČM
Po zpracování zaslaných stanovisek 
byla rodině V. předložena dne 27. 5. 
2015 nabídka na odkup nemovitosti 
za cenu dle znaleckého posudku 
(5 146 180 Kč), úhradu daně z ne-
movitosti ve výši 4 % (což je 205 848 
Kč z ceny znaleckého posudku) a 
úhradu provize realitní kanceláři ve 
výši 3,5 % (což je z navržené ceny 
dle znaleckého posudku 180 117 Kč).
K návrhu se rodina V. vyjádřila 
následovně prostřednictvím telefon-
ního rozhovoru dne 2. 6. 2015 v 11:30 
hodin s paní R. zastupující realitní 
kancelář, která potvrdila souhlas 
rodiny V. s nabídkou města.

V diskusi vystoupili:
Skalník

– Strana ANO 2011 se nevyjádřila k 
nákupu nemovitosti, neboť samotný 
návrh ke koupi vzešel z jejich strany. 
Polemizovali spíše s tím, že platba 
daně z prodeje nemovitosti je stan-
dardně placena prodávajícím, taktéž 
úhrada provize realitní kanceláři. 

Nákup nemovitosti ale podporují.
Procházka

– Upřesnil, že návrh ke koupi ne-

movitosti vzešel od volební strany 
Nezávislí za čisté a klidné Modřice v 
minulém volebním období.

Mikuš
– Vznesl dotaz na starostu, zda ne-
považuje za své pochybení, že cena 
mohla být bez provize RK, kdyby 
oslovil rodinu V. co nejdříve po 
ZMM, kde dostal úkol se domluvit s 
vlastníkem. 

Šiška
– Podal vysvětlení, že se nejednalo o 
osobní pochybení. Vlastník nemo-
vitosti ve svém posledním dopise 
uvedl, že nemovitost bude před-
nostně nabízet Ústavu památkové 
péče. Bohužel nemohl předvídat, že 
během následujících dvou měsíců 
(zahrnovaly vánoční svátky) předají 
prodej nemovitosti realitní kanceláři. 

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje nákup nemovitosti 
rodinného domu na nám. Svobody 
171 a pozemku par. č. 4/1 za cenu 
5 146 180 Kč, schvaluje úhradu daně 
z převodu nemovitosti ve výši 4 % z 
kupní ceny, tj. 205 848 Kč, a schvalu-
je úhradu provize realitní kanceláři 
ve výši 3,5 % z kupní ceny, tj. 180 117 
Kč.

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 1 proti 

(Doleček), 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato 

pod pořadovým číslem 4Z-6.4.1/2015. 

Návrh na usnesení: 
ZMM pověřuje RMM a starostu měs-
ta přípravou a podpisem Smlouvy o 
rezervaci nemovitosti a kupní smlou-
vy na nákup nemovitosti rodinného 
domu na nám. Svobody 171, včetně 
pozemku par. č. 4/1 k. ú. Modřice.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-6.4.2/2015. 

Bod 7 – Zpráva o hospodaření města 
v roce 2015
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
7.1 Zpráva o hospodaření města v obdo-

bí 1–4/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář k hospodaření města za 
období 1–4/2015 s výpočtem ukaza-
tele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna z 18,14 %
ve výši 21 549 732,23 Kč
(shodné období roku 2014 – 31,59 %)
27 746 867,27 Kč
Strana výdajů je naplněna z 28,34 %
ve výši 26 524 425,15 Kč
(shodné období roku 2014 – 35,45 %)
30 890 379 Kč
Na příjmech se projevuje pokles 
výběru daní Ministerstvem fi nancí, 
který je slibován dorovnat. Nyní ale 
musí město počítat se sníženými 
náklady. Strana výdajů odpovídá 
procentuálně danému období.
Strana příjmů doposud neobsahuje 
daň z nemovitosti. Tato daň přitom 
tvoří téměř 20 % z celkových příjmů.
Na účtech města je k 30. 4. 2015 
celkem 26 015 730,44 Kč.
Na úvěrech město dluží k 30. 4. 2015 
celkem 44 496 896,53 Kč.
Město tak za posledních 6 měsíců 
splatilo 2 904 889,72 Kč.
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou již 
pouze 147 299,99 Kč (předplacené 
nájemné v bytovém fondu).
Dluhová služba je vyčíslena ve výši 
9,38 %, což je ve vztahu k dlouhodo-
bosti stále pod 10 %.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení: 
ZMM bere na vědomí zprávu o hos-

podaření města Modřice v období 
1–4/2015.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-7.1/2015. 

7.2 Projednání zhodnocení fi nančních 
prostředků
V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář a doporučení vedoucího 
Finančního odboru Ing. Mulíčka 
včetně příloh č. 1–4 k možnostem 
zhodnocení přebytečných fi nanč-
ních prostředků města, které bylo 
navrhováno na březnovém zasedání 
ZMM. Jelikož došlo ke značným 
zásadním změnám v daňových pří-
jmech a ve výdajích města, majícím 
významný vliv na naše fi nance, je 
navrženo fi nančním odborem pone-
chat prostředky na účtech.

Komentář vedoucí fi nančního odboru 
Ing. Roman Mulíček.

V diskusi vystoupili:
Mikuš

– Vznesl dotaz na příčinu výpadku 
příjmu daní a jaká je úroková sazba 
na stávajícím účtu. Jaká by byla mož-
nost tříměsíční fi xace fi nancí na účtu 
u stávající banky?

Mulíček 
– Odpověděl, že výpadek daní je za-
příčiněn nižším příjmem daní a stát 
odvedl městu méně fi nancí nežli v 
loňském roce. Narozpočtována byla 
stejná částka jako v loňském roce, 
kterou město od státu obdrželo, nyní 
je příjem daní o cca 15 % nižší.  
Na stávajícím účtu je sazba proměn-
livá, pohybuje se do 0,5 %.
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Skalník
– Poznamenal, že 0,5 % není při 
částce 20 milionu zanedbatelné, 
minimálně jsou zaplaceny poplatky 
za vedení účtu.

Návrh na usnesení: 
ZMM zamítá zhodnocování volných 
investičních prostředků města a 
schvaluje jejich ponechání na účtech 
města.

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Šiška, 

Chybíková, Ventruba, Havlátová, Šulová, Brabec, 

Doleček, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, 

Slaný, Procházka, Bernátová), 0 proti, 2 se zdrželi 

(Tomandl, Mikuš). Usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-7.2/2015. 

7.3. Stanovení pololetních odměn čle-
nům výborů
V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrhy na pololetní odměny členům 
Kontrolního a Finančního výboru, 
kteří nejsou členy ZMM. Návrhy 
předložili oba předsedové, a to 
shodně ve výši 1000 Kč pro každého 
takového člena. Jedná se u Kont-
rolního výboru o paní Polákovou a 
pana Tůmu, u Finančního výboru o 
paní Dolečkovou a pana Obdržálka.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje pololetní odměny 
členům Kontrolního výboru a Fi-
nančního výboru, kteří nejsou členy 
ZMM, ve výši Mgr. Poláková 1000 Kč, 
Mgr. Tůma 1000 Kč, Ing. Dolečková 
1000 Kč a Ing. Obdržálek 1000 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-7.3/2015. 

7.4 Rozpočtová opatření č. 2/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi 

vypracované rozpočtové opatření 
č. 2/2015, které provedla a schválila 
RMM na základě usnesení ZMM č. 
7.4.1/2012. Opatření bylo provedeno 
ze dvou důvodů. Na straně příjmů 
příjmem částky 12 000 Kč za vyúčto-
vání voleb a na straně výdajů navý-
šení o 2000 Kč na pojištění vozidla 
pro pracovní četu, neboť úhradou 
částky pojištění by byl paragraf pře-
kročen, a tak porušena rozpočtová 
kázeň. 

V diskusi vystoupili:
Tomandl 

– Poznamenal, že pojištění mělo 
být zaplaceno za měsíc a nemuselo 
se rozpočtové opatření schvalovat. 
Pojistné plnění by kráceno nebylo, 
pojišťovna by si vzala pojistné z 
plnění.

Šulová
– Pokud by došlo k pojistné události, 
bylo by kráceno plnění.

Návrh na usnesení: 
ZMM bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 2/2015 provedené 
a schválené RMM usnesením č. 
7R-8.8/2015 dle usnesení ZMM č. 
7.4.12/2012.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-7.4/2015. 

7.5 Rozpočtové opatření platů č. 2/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrh rozpočtového opatření platů 
č. 2/2015 spočívající v zavedení nové 
položky 5029 – Výplata úhrady ušlého 
výdělku neuvolněným zastupitelům a 
navýšení pol. 5424 – Dočasná pracovní 
neschopnost odd. par. Pasivní bytový 
dům pro seniory a Městská policie z 

důvodu čerpání navržených částek ve 
větší míře.

V diskusi vystoupili:
Procházka 

– Dotaz na novou položku náhrada 
ušlého výdělku, která se týká zastu-
pitelů Bernátové a Dolečka. Z jakého 
důvodu je narozpočtována tak 
vysoká částka 60 000 Kč, když paní 
Bernátová si pravděpodobně vykáže 
částku 2400 Kč za rok?

Kovářová 
– Jedná se o novou položku, jde o 
hrubý odhad. Nelze předpokládat, 
kolika akcí se zastupitelé pověřením 
ZMM zúčastní a jakou výši náhrad 
budou požadovat.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje Rozpočtové opatření 

platů č. 2/2015 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro (Šiška, 

Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný, Ventruba, 

Havlátová, Šulová, Kratochvíl), 0 proti , 6 se zdr-

želo (Mikuš, Tomandl, Bernátová, Konvalinková, 

Skalník, Procházka). Usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-7.5/2015. 

7.6. Rozpočtové opatření č. 3/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi 
tabulku rozpočtového opatření č. 
3/2015 včetně komentáře k jednotli-
vým rozpočtovým úpravám a sou-
časně tabulku Druhového členění 
rozpočtu roku 2015.

Na straně příjmů dochází k ponížení o - 
2 200 00 Kč na nově 116 588 900 Kč
Ve snížených příjmech jsou:
- snížený výběr daní státem

- 2 500 000 Kč
- příjem od GAS Transportu v roce
2015                                   +300 000 Kč
Na straně výdajů dochází ke zvýšení 
o 10 314 800 Kč

na nově 103 901 600 Kč
Ve zvýšených nákladech jsou
- nákup rodinného domu na nám. 
Svobody 171                    5 350 000 Kč
provize realitní kanceláři  210 000 Kč
- rekonstrukce chodníku Masarykova

1 000 000 Kč
- oprava pomníku na nám. Svobody

240 000 Kč
- nákup pozemků Českých drah

360 000 Kč
- doplatek za odpad SITA CZ, a. s.

550 000 Kč
- nákup vozidla MP            750 000 Kč
- studie proveditelnosti chodníků, 
přechodů a parkovacích stání

131 000 Kč
- studie proveditelnosti kamerového 
systému                                20 000 Kč
- studie revitalizace zeleně  50 000 Kč
- podpora sportovců ME, MČR

111 000 Kč
- čištění města                    350 000 Kč
- dopočet platů dle
  legislativy zaměstnanci    712 600 Kč
- dotační poradenství         120 000 Kč
- rekonstrukce a údržba webových 
stránek                                120 000 Kč

V diskusi vystoupili:
Bernátová

– Vznesla dotaz na položku v 
části výdaje – ostatní tělovýchovná 
činnost par. 3419 položka 5212, E.S. 
– propagace mládeže MFK. Čeho 
se tato položka týká? A proč nebyl 
dodržen termín žádosti o dotace?

Mulíček
– Částka bude použita na vydání 
knihy o pětileté historii mládežnické 
kopané MFK Modřice, iniciované 
rodiči. Žádost o dotaci může být 
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během roku podána kdykoliv a kým-
koliv. Pravidelně žádající subjekty, z 
důvodu zahrnutí do rozpočtu, žádají 
na následující rok do 30. 9.

Tomandl
– Dotaz na pol. 6122 v části výdaje – 
automobil Škoda Yetti pro městskou 
policii. Jakým  způsobem se dělá vý-
běr vozidel? Oslovuje se více fi rem?

Šiška 
– Na stůl zastupitelům byla před-
ložena žádost o fi nanční dar na 
zřízení cyklohlídky v rámci OOP 
PČR Rajhrad, která by byla zaměře-
na na hlídkování na cyklostezkách, 
kontrolu chatových oblastí a zahrad, 
kde je mnohdy přístup vozidlem 
ztížen. Zřízení hlídky obnáší náklad 
60–70 tisíc korun při dvou osobách. 
JmK na zřízení nepřispěje, neboť se 
nejedná o standardní vybavení PČR. 
Na obdobném principu a podobně 
získaných fi nančních prostředcích 
působí dle sdělení PČR hlídka na ko-
ních v oblasti Moravan a Ostopovic. 
V případě schválení je nutné zařadit 
do rozpočtového opatření č. 3/2015. 
Navrhl zařadit částku 10 000 Kč.

 Městská policie vybrala nové 
auto dle svých potřeb, dotazují se 
standardně tři dodavatelé. Kontrol-
ní výbor může výběr automobilu 
zkontrolovat.

Procházka 
– Dotazoval se na položku 3745 u 
výdajů – studie legalizace sídlištní 
zeleně, co zahrnuje?

Chybíková 
– Sídlištní zeleň zahrnuje vnitřek 
Modřic, osídlená místa – bytové 
domy.

Morong (občan) – Navrhl nákup elektro-
skútrů pro městskou policii.

Návrh na usnesení (Šiška): 
Zařadit do rozpočtu na straně výdajů 
částku 10 000 Kč jako podporu PČR 
obvodní oddělení Rajhrad na zříze-
ní cyklohlídky v rámci Policie ČR 
Rajhrad.

1. Protinávrh na usnesení (Chybíková): 
Zařadit do rozpočtu na straně výdajů 
částku 5000 Kč jako podporu PČR 
obvodní oddělení Rajhrad na zříze-
ní cyklohlídky v rámci Policie ČR 
Rajhrad.

Hlasování o 1. protinávrhu usnesení: 9 pro (Šiška, 

Havlátová, Šulová, Chybíková, Doleček, Brabec, 

Slaný, Ventruba, Kratochvíl), 0 proti, 6 se zdrželo 

(Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 

Konvalinková). Protinávrh byl přijat pod pořado-

vým číslem 4Z-7.6.1/2015. 

O návrhu usnesení (Šiška) se již 
nehlasovalo, k bodu bylo přijato jiné 
usnesení.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 

3/2015 na straně příjmů po rozpočto-
vém opatření 116 588 900 Kč, na straně 
výdajů po rozpočtovém opatření 
103 906 600 Kč jako přebytkový bez 
výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Šiška, 

Šulová, Chybíková, Havlátová, Doleček, Slaný, 

Brabec, Kratochvíl, Mikuš, Konvalinková, Tomandl, 

Skalník,Ventruba), 2 proti (Bernátová, Procházka), 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým 

číslem 4Z-7.6.2/2015.
 
Bod 8 – Zřízení zásahové Jednotky 
SDH Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi 

komentář ke zřízení Jednotky SDH 
Modřice, kterou by měla mít dle 

zákona zřízenou či zajištěnou každá 
obec. Pokud nemá vlastní, lze toto 
vypořádat veřejnoprávní smlouvou s 
jinou obcí (Modřice mají uzavřenou 
smlouvu s MČ Brno-Chrlice – SDH 
Chrlice). V komentáři jsou uvedeny 
podklady, jak postupovat ve zří-
zení jednotky a jak se na to místní 
SDH Modřice připravuje. Jelikož v 
současnosti MČ Brno-Chrlice platíme 
100 000 Kč ročně na provoz jednotky 
a vybavení dobrovolných  hasičů v 
Modřicích je se slíbeným získáním 
vozidla dobré, je předložen návrh, 
aby ZMM dalo souhlas s předlože-
ním návrhu na zřízení Jednotky SDH 
města Modřice.

V diskusi vystoupili:
Chalupa (hasič) – Zodpovídal dotazy 

zastupitelů na činnost a vybavení 
SDH Modřice.

Ing. Šiška  
– Informoval zastupitele o počtu 
členů SDH, což bude 13–15. Částka za 
vybavení Jednotky SDH bude činit 
40 000 – 50 000 Kč na jednoho hasiče. 
To představuje cca 500 000 – 700 000 
Kč. Vybavení bude majetkem města.

Konvalinková  
– Vznesla dotaz na dosud pořízené 
vybavení, zda se bude i po zřízení 
Jednotky SDH používat, aby se ne-
muselo kupovat dvakrát.

Mikuš 
– Dotázal se na auto, které by bylo 
možno bezplatně převést od HZS 
JmK.

Chalupa
– Dosavadní vybavení dobrovolných 
hasičů zůstane v jejich majetku a 
může být použito i pro Jednotku SDH 
Modřice.

–Jedná se o upravený automobil 
Avia starý asi 20 let, po generálce, s 
čerpadlem. V garážích, které nejsou 
vytápěny, nemůže být cisterna.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje předložení návrhu na 

zřízení Jednotky SDH města Modři-
ce HZS JmK.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-8.1/2015. 

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
9. 1. Zpráva z činnosti Finančního 

výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi 
Zápisy z jednání Finančního výboru  
č. 04 ze dne 25. 3. 2015, č. 05 ze dne 
22. 4. 2015 a č. 06 ze dne 27. 5. 2015 a 
na stůl Zprávu ke schválení účetní 
závěrky za rok 2014 jako zápis č. 07.

Komentář přednesla předsedkyně 
Finančního výboru zast. Šulová.

Diskuse neproběhla.

Návrh na usnesení: 
ZMM bere na vědomí zápis č. 04, č. 05, 

č. 06, č. 07 ze zasedání Finančního 
výboru.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro , 0 proti 

0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-9.1/2015. 

9.2. Zpráva z činnosti Kontrolního 
výboru

V podkladech zastupitelé obdrželi 
Zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru ze druhého zasedání kona-
ného dne 23. 4. 2015 s vyhotovením 
zápisu 21. 5. 2015 a přepracovanou 
zprávu o výsledcích šetření aktuální 
situace v Městské policii Modřice s 
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ohledem na výběr vhodného kandi-
dáta na určeného strážníka Městské 
policie Modřice.
Komentář přednesl předseda Kont-
rolního výboru zast. Tomandl.

V diskusi vystoupili: 
Tomandl  

– Okomentoval nově přepracova-
nou zprávu, která je podrobnější a 
rozpracovanější, byly odstraněny 
nedostatky vytknuté na minulém za-
sedání ZMM. Znovu potvrdil závěry 
KV, že 23letý člověk s minimálními 
zkušenostmi nemůže dělat určené-
ho strážníka. Vyjádřit se ke zprávě 
měl možnost velitel městské policie, 
vyjádření strážníků není nutné.
Současně seznámil členy ZMM s 
plánem činnosti KV na rok 2015. 
Některé z úkolů budou přecházet i 
do roku 2016.

Šiška  
– Předložení přepracované zprávy o 
výsledcích šetření aktuální situace 
u Městské policie Modřice považuje 
za bezpředmětné, neboť strážník byl 
schválen a zpráva byla projednána 
na březnovém ZMM. Nelze done-
konečna doplňovat a upravovat již 
projednaný dokument. Nepovažuje 
za nutné nahrazovat původní zprávu 
novou.

Mikuš 
– Po připomínkách k původní zprávě 
o kontrole Městské policie oznámil, 
že další zprávy z kontrol provádě-
ných KV budou zpracovávány tím 
způsobem jako nová (přepracovaná) 
zpráva. Vznesl dotaz na stav aktuální 
stížnosti na městskou policii.

Šiška
– Aktuální stížnost na městskou poli-

cii doposud není řešena, neuplynula 
ještě 15denní lhůta na zodpovězení.

Skalník
– Zmínil se o úrovni  služebních zá-
pisů městských strážníků, kde např. 
v zápisu z noční služby bylo uvede-
no „nuda“ nebo „nic zajímavého“.

Konvalinková – Obhajovala přepraco-
vanou zprávu s tím, že tak jak ZMM 
někdy hlasuje o změnách svých roz-
hodnutí, mohla by být takto chápána 
i tato zpráva.

Návrh na usnesení: 
ZMM schvaluje plán činnosti Kont-
rolního výboru na rok 2015.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-9.2/2015. 

Bod 10 – Různé, diskuse
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
10.1. Rozšíření úseků pro měření rych-

losti Městské policie Modřice
Na podnět z předchozího zasedání 
ZMM určený strážník Městské poli-
cie Modřice pan Krakowczyk zaslal 
na PČR Krajské ředitelství policie 
JmK žádost o stanovení nových 
úseků pro měření rychlosti Městské 
policie Modřice, a to na ulici Benešo-
va a na ulici Komenského.
Stanovisko PČR Krajské ředitelství 
policie JmK odboru služby dopravní 
policie k žádosti Městské policie 
Modřice je předloženo zastupitelům 
se záporným vyjádřením v podkla-
dech dnešního jednání. Ve vyjádření 
je navrženo osobní jednání a šetření 
na místě samém za účasti doprav-
ních inženýrů za účelem optimali-
zace návrhu dopravních opatření 
v předmětných ulicích, které se 
uskuteční v průběhu letních měsíců.

V diskusi vystoupili:
Tomandl

– Pochválil předloženou zprávu, ze-
jména možností vyznačení parkova-
cího pruhu na ul. Komenského.
Návrh na usnesení: 
ZMM bere na vědomí stanovisko 
PČR č. j. KRPB-79367-2/ČJ-2015-
0600DP-TICH krajské ředitelství 
policie JmK odboru služby dopravní 
policie ze dne 20. 4. 2015 k rozšíření 
úseků pro měření rychlosti Městské 
policie Modřice.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořado-

vým číslem 4Z-10.1/2015.

10.2. Plánovací smlouva
V podkladech zastupitelé obdrželi 
komentář a text Plánovací smlouvy 
mezi městem Modřice a společností 
IG Watteeuw ČR, s. r. o., Vídeňská 
231/130, Brno, která stanovuje práva 
a povinnosti spojené s realizací 
technické infrastruktury – prodlou-
žení veřejné splaškové kanalizace a 
přípojky včetně převodu do majetku 
města Modřice pro potřeby žadatele 
fi rmy IG Watteeuw ČR, s. r. o.

Komentář přednesla vedoucí Majetko-
vého odboru Höklová.

V diskusi vystoupili:
Procházka 

– Vznesl dotaz, zda nevzniknou pro-
blémy technického rázu a zvýšené 
náklady.

Hoklová  – Ne.

Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje plánovací smlouvu 
mezi městem Modřice a IG Wattee-
uw ČR, s. r. o., a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.

Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro (Šiška, 

Chybíková, Havlátová, Šulová, Slaný, Brabec, Ven-

truba, Doleček), 2 proti (Bernátová, Procházka), 5 

se zdrželo (Skalník, Mikuš, Tomandl, Kratochvíl, 

Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořa-

dovým číslem 4Z-10.2/2015.

10.3. Založení Dobrovolného svazku 
obcí Šlapanicko
Zastupitelé obdrželi v podkladech 
dokumenty pro založení Dobro-
volného svazku obcí Šlapanicko, 
které nám zaslala ORP Šlapanice a 
o kterém předsedající informoval ve 
zprávě starosty na březnovém ZMM. 
Jak je patrné z textu k založení, je 
vše ze strany ORP a starostů připra-
veno a nyní záleží na jednotlivých 
zastupitelstvech měst a obcí, zda se 
tyto obce a města stanou členy. 
Pro město je z fi nančního hlediska 
tento svazek zajímavější pro nepla-
cení vstupních poplatků a pro mož-
nost dosažení na fi nancování větších 
projektů. Z pohledu starosty, který 
byl přítomen jednání starostů v rám-
ci založení DSO Šlapanicko, navrhuje 
starosta do svazku vstoupit.

Komentář na činnost Dobrovolného 
svazku obcí Šlapanicko přednesl 
předsedající.

V diskusi vystoupili:
Procházka  

– Vznesl dotazy na to, kolik obcí 
bylo přítomno na úvodním jednání a 
v jaké oblasti se dá očekávat fi nanco-
vání a zda budou Modřice přispívat 
nějakou částkou.

Šiška
– Přítomno bylo přes polovinu 
obcí ORP Šlapanice. Podporované 
projekty v oblasti například sociální, 
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školské a bezpečností. První tři roky 
je činnost svazku hrazena převážně 
z dotací EU.

Návrh na usnesení:
ZMM na základě § 84, odst. 2), písm. e) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje 
založení Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného 
svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu 
o zřízení Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko.

Hlasování o návrhu usnesení: 4 pro, 0 proti, 1 

se zdržel (Tomandl). Usnesení bylo přijato pod 

pořadovým číslem 4Z-10.3/2015.

10.4. Získávání informací od zaměstnan-
ců
Z důvodu zamezení nesrovnalostí 
a zajištění transparentnosti vyzval 
starosta města zast. Šiška zastupi-
tele, aby své dotazy a požadavky 
vznášené na vedoucí odborů a 
ostatní zaměstnance úřadu podávali 
písemně či e-mailem přes podatelnu 
městského úřadu. Veškeré takové žá-
dosti budou zaprotokolovány a pře-
dány odpovědným zaměstnancům. 
Předejde se tak případný sporům o 
vypořádání dotazů či požadavků.

DISKUSE, RŮZNÉ
Bernátová

– Upozornila na to, že pokud budou 
zápisy z jednání ZMM zveřejňovány, 
měly by být formulovány precizně a 
přesně a nemusely by být doslovné. 
Ale takto zápis není nikdo schopen 
udělat, a proto nezbývá než psát a 
zveřejňovat zápisy doslovně. Uved-
la, že její vystoupení byla v minulém 
zápisu zveřejněna vytržená z kontex-
tu a byly uvedeny neúplné informa-

ce. Zároveň požádala o poskytnutí 
pracovní verze zápisu (verze před 
podpisem ověřovatelů, starosty či 
místostarosty), která jí byla původně 
odmítnuta a na kterou  mají zastupi-
telé i občané podle zákona o obcích 
nárok.

Návrh na usnesení (Bernátová):  
ZMM ukládá starostovi města zajistit v 

případě požadavku zastupitelů, kteří 
nejsou zvoleni ověřovateli zápisu z 
jednání ZMM, poskytnutí pracovní 
verze zápisu.

Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška, 

Ventruba, Brabec, Doleček, Šulová, Kratochvíl, Ber-

nátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, 

Tomandl), 0 proti, 3 se zdrželi (Slaný, Chybíková, 

Havlátová). Návrh přijat pod pořadovým číslem 

4Z-10.4/2015.

Konvalinková
– Předala zastupitelům konkurenční 
cenové nabídky na náklady Zpra-
vodaje po jeho rozšíření jako reakci 
na článek pana Mulíčka v červno-
vém Zpravodaji, kde je uvedeno z 
důvodu zveřejňování kompletního 
zápisu ze ZMM navýšení nákladů na 
výtisk a distribuci Zpravodaje o 100 
000 Kč za rok. Konkurenční nabídka 
uvádí navýšení o 5000 Kč ročně při 
rozšíření Zpravodaje, cena je bez 
roznosu, do fáze předání výtisku 
Zpravodaje k roznosu. Vzhledem k 
vysokému rozdílu požadovala prove-
dení výběrového řízení na dodavate-
le městského Zpravodaje a srovnání 
nabídek od fi rem Tisk Kvalitně a 
Point CZ, s. r. o.

Šiška
– Dříve se Zpravodaj roznášel pro-
střednictvím pošty, po změně jejich 
vnitřních pravidel došlo k navýšení 

ceny roznosu cca 4000 Kč/roznos. 
Z tohoto důvodu město vytvořilo 
poptávku na roznos Zpravodaje, 
nejlevněji vyšla stávající fi rma Ana-
purna, která Zpravodaj převezme z 
tisku a předá poště (cena se odvíjí 
od počtu roznosů, proto je to jejím 
prostřednictvím levnější). Jednání s 
poštou ohledně slevy na roznos byla 
neúspěšná, proto město využívá 
stávající fi rmu. Zvažoval možnost 
uzavření smlouvy se studenty na 
roznos Zpravodaje, což by mohla 
být nejlevnější forma distribuce.

Návrh na usnesení (Mikuš):  
ZMM pověřuje RMM a starostu měs-
ta provedením výběrového řízení na 
dodavatele městského Zpravodaje  a 
oslovením fi rem, včetně fi rem Tisk 
Kvalitně, Point CZ, s. r. o., a Poring, 
s. r. o.

Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo. Návrh přijat pod pořadovým číslem 

4Z-10.5/2015.

Návrh na usnesení (Mikuš):
ZMM dává úkol RMM a starosto-
vi k realizaci GPS monitoringu s 
elektronickou knihou jízd do nově 
zakoupených vozidel města Modři-
ce, zejména vozidel pracovní čety a 
městské policie. 

Protinávrh na usnesení (Slaný): 
ZMM dává úkol starostovi a RMM k 

prověření možné realizace GPS 
monitoringu s elektronickou knihou 
jízd do nově koupených aut města 
Modřice, zejména auta pracovní čety 
a městské policie. 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 15 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. Protinávrh přijat pod pořado-

vým číslem 4Z-10.6/2015.

O návrhu usnesení (Mikuš) se již ne-
hlasovalo, k bodu bylo přijato jiné 
usnesení.

Kozlíček (občan) – Urgoval opravu 
odsávání bytů v bytovém domě Za 
Humny. Urgoval umístění dopravní-
ho značení při vjezdu do Modřic – 
označení města Modřice.

Šiška 
– Bude sjednaná náprava.

Morong (občan)
– Požadoval dopravní značení na 
křižovatku ulic Komenského a 
Spojovací a umístění zpomalovacích 
retardérů v kritických místech, např. 
u škol.

Šiška
– Retardéry budou prověřovány 
při místním šetření s dopravními 
inženýry. Předmětná křižovatka 
je označena dle rozhodnutí PČR – 
dopravního inspektorátu, platí zde 
přednost zprava.

Bernátová 
– Vznesla námět na nahrazení stráž-
níků městské policie na přechodech 
dobrovolníky.

Šiška
– Odpověděl, aby zast. Bernátová 
našla čtyři dobrovolníky.

Höklová
– Podala informaci k dotazu z minu-
lého ZMM týkajícího se bezúplat-
ného převodu pozemků ÚZSVM v 
souvislosti s možnými pozemkovými 
úpravami a získání tak pozemků pro 
veřejně prospěšné opatření bez-
úplatně.

Ukončeno v 23:15 hodin.

Ověřovatelé: Ing. Josef Šiška, starosta města
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Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 8. schůze RMM 
konané dne 8. 6. 2015

Spolupráce s HC Kometa Brno
RMM schválila pokračování spolupráce 
města s hokejovým klubem HC Kometa 
Brno pro další ligový ročník 2015/2016 v 
rámci projektu Království Komety, který 
je bez fi nančního zatížení pro město.
(k usnesení 8R-3.13/2015)

Pronájem Poděbradova 413
Po dokončené rekonstrukci objektu 
Poděbradova 413 byla řádně vyvěšena 
výzva na pronájem prostor. Rada na zá-
kladě podaných přihlášek schválila pro-
nájmy pro zajištění zdravotních služeb 
logopedická poradna, praktická lékařka 
a fyzioterapeutická péče. Služby by měli 
nájemníci poskytovat od 1. 7. 2015.
(k usnesení 8R-3.2/2015, 8R-4.1/2015, 8R-4.2.1/2015, 

8R-4.2.2/2015, 8R-4.2.3/2015 a 8R-4.2.4/2015).

Pasivní bytový dům pro seniory
RMM přidělila poslední dvě volné byto-
vé jednotky v Pasivním bytovém domě 
pro seniory. Tímto přidělením jsou 
v objektu obsazeny všechny bytové 
jednotky.
(k usnesení 8R-5.1.1/2015, 8R-5.1.2/2015, 8R-

5.1.3/2015 a 8R-5.1.4/2015)

Náhradní výsadba zeleně
RMM opětovně projednala a svým 
schválením aktualizovala původní 
schválený návrh komise Životního 
prostředí na stanovení ploch náhradní 
výsadby zeleně včetně druhů dřevin ur-

USNESENÍ RMM č. 7/2015

čených k náhradní výsadbě zeleně. Jed-
ná se o aktualizaci stanovených ploch 
a druhů zeleně z 21. 1. 2009 uvedených 
v zápise ze zasedání komise životního 
prostředí.
(k usnesení 8R-6.2.2/2015 a 8R-6.2.3/2015)

Přípravná třída při Základní škole 
Modřice
RMM schválila zřízení přípravné třídy 
při Základní škole Modřice pro děti 
předškolního věku, kterým byl povo-
len odklad povinné školní docházky. 
Projekt byl realizován již ve školním roce 
2014/2015 a velmi se osvědčil. Město v 
něm bude pokračovat.
(k usnesení 8R-7.5/2015)

Veřejné osvětlení ulice Žižkova
Ještě v letošním roce bude realizována 
rekonstrukce rozvodů a svítidel VO na 
zbytku ulice Masarykova a celé ulici 
Žižkova. RMM schválila dle interní 
směrnice O zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu text výzvy k podání 
nabídek, složení hodnotící komise a oslo-
vení fi rem ELQA, s. r. o., E.ON servisní 
a Jihomoravská stavební, spol. s r. o., k 
podání nabídek.
(k usnesení 8R-7.7.1/2015, 8R-7.7.2/2015, 8R-

7.7.3/2015 a 8R-7.7.4/2015)

Nákup žacího traktoru
RMM dle provedené poptávky na dodáv-
ku žacího traktoru schválila nákup stroje 
STARJET UJ 102-21 za cenu 121 505 Kč 
vč. DPH.
(k usnesení 8R-7.10/2015)

POZVÁNKA na 5. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 7. ZÁŘÍ 2015 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 

Vážení spoluobčané!

Právě uplynulo první pololetí roku 2015 a na způsobu komunikace mezi politickými 
subjekty zastoupenými v ZMM od nových komunálních voleb v roce 2014 prostřed-
nictvím Zpravodaje Modřice se nic nezměnilo, ba naopak, intenzita vzájemných re-
akcí je čím dál silnější.
Z pozice Vámi zvoleného zastupitele a lídra koaličního uskupení se mi jeví neustálé 
vysvětlování „pravdivých informací“ podávaných opozicí přes Zpravodaj jako vel-
mi nevhodné a nikam nevedoucí. Na takovéto vypořádání podnětů a kritik je přece 
zasedání ZMM, popřípadě vzájemné osobní setkání. Jsme Vámi zvolení zastupitelé 
proto, abychom pro město pracovali, a ne abychom se mezi sebou prostřednictvím 
médií dohadovali. Nechci a nemám tedy dále zájem Vás občany unavovat dalšími 
rozsáhlými rozpravami či vysvětlujícími články k podávaným „informacím“ od poli-
tických konkurentů prostřednictvím Zpravodaje Modřice a zbytečně tak navyšovat 
obsah každého čísla, ale jsem plně připraven, tak jako tomu bylo i v minulosti, Vám 
jakýkoliv dotaz, ať ústní či písemný, odpovědět osobně buď přímo na radnici města, 
po domluvě konkrétní doby schůzky, každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin nebo 
úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14.30 hodin nebo případně kdykoliv během dne na 
telefonním čísle 602 559 055. Současně jsem připraven k diskusi s Vámi při každém 
setkání přímo na ulici nebo při nějaké kulturně-společenské akci. Doufám, že tímto 
krokem vytvořím podmínky pro vzájemnou diskusi s Vámi spoluobčany a pro na-
vrácení obsahu Zpravodaje jako informačního média o kulturně-společenském dění 
ve městě Modřice místo zveřejňování politických rozprav, půtek a invektiv. Pevně 
věřím, že využijete nabízené možnosti komunikace a tím si mezi sebou vytvoříme 
prosté a fungující komunikační prostředí. 

Ing. Josef Šiška, starosta

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
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Jsou, nebo nejsou informace z radnice objektivní? 

Chci poděkovat Ing. Mulíčkovi (vedoucí FO) za analýzu nákladů za tisk a distribuci Zpra-
vodaje. Doufám, že tento trend v prezentaci výdajů hrazených městem bude pokračovat. 
Smyslem článku bylo pravděpodobně zviditelnění nárůstu ceny za číslo 4/2015 obsahující 
podrobný zápis z jednání ZMM oproti č. 4/2014.
Položka „Distribuce“ za měsíc 4/2014 je jen o 562 Kč nižší, přestože výtisk neobsahoval 
zápis z jednání ZMM a měl 68 stran a letošní vydání 4/2015 mělo 92 stran. Tím lze vyvrátit 
tvrzení pana starosty z 4/2015, že z důvodu zvýšení rozsahu stran o zápis z jednání ZMM 
"dojde ke zvýšení nákladů za roznos (průměrně 2200 Kč/měs.)".
Nelze přehlédnout, že u čísel  2/2015 a 3/2015 se při stejném rozsahu stran a počtu výtisků 
liší cena za tisk o 1187Kč. Proč?
Překvapilo mě, že členové Redakční rady nijak nezpochybnili údaje v článku starosty Ing. 
Šišky, nebo Ing. Mulíčka, přestože jeho odhad se liší od toho objektivního o více jak 50%. 
Kontroluje RR obsah článků pouze od opozičních zastupitelů (viz. článek o BD pro seniory 
4/2015)? Z posledního jednání k editaci Zpravodaje a následných korektur jsem se ze zdra-
votních důvodů omluvila. 
Firma Poring s.r.o. vydává Zpravodaj od května roku 2007. Za celých 8 let si vedení měs-
ta nepřipustilo možnost, že by jiná společnost mohla vydávat Zpravodaj levněji ve 
stejné kvalitě? Oslovila jsem náhodně vybrané společnosti a obdržela zajímavé cenové 
nabídky.
Srovnání se stávajícím vydavatelem:

Z tabulky vyplývá, že pokud by se Zpravodaj 4/2015 tisknul u společnosti Point.cz s.r.o., 
ušetřila by radnice 15 249Kč a pak navýšení oproti 4/2014 by bylo pouhých 2905Kč. Na 
ostatních číslech by byly náklady nižší oproti roku 2014 (při zachování stejného rozsahu 
stran) a nárust nákladů rozsáhlejších čísel by pohodlně pokryly. Všimněte si, že náklady 
za čísla stejného rozsahu jsou u oslovených tiskáren shodné.
Změnou vydavatele je možná úspora cca 100tis. Kč ročně za tisk při stejném rozsahu čísel, 
jako v analyzovaném období a počtu výtisků 2300ks/měs., což pokryje i p. Mulíčkem chyb-
ně  předpokládané navýšení nákladů. Podle objektivní analýzy bude úspora ve srovnání 
s náklady r.2014 cca 50 tis. Kč. Za nižší náklady dostanou občané více informací, včetně 
zápisu z jednání ZMM. 
Návrh provést výběrového řízení na dodavatele Zpravodaje jsem předložila na 3. jednání 
ZMM a byl všemi zastupiteli přijat.

Alexandra Konvalinková  (anomodrice@seznam.cz)

 
Zpravodaj . Po et výtisk  / ks Poring s.r.o. / K  Tisk kvalitn  s.r.o. / K  Point.cz s.r.o. / K

1/2015 (48 str.) 2100 23593 21647 20897 
2/2015 (44 str.) 2300 25470 21389 17684 
3/2015 (44 str.) 2300 24283 21389 17684 
4/2015 (92 str.) 2300 46823 35088 31574 
Celkem  9000 120169 99513 87839 
Náklady na ks 1 13,35 11,06 9,76
Ro n  27600 368460 305256 269376 
Úspora - 0 63204 99084

Poznámky k příspěvkům v č. 6/2015

1) Reakce vedoucího fi nančního odboru Ing. Mulíčka (str. 8)

V tabulce uvádí „zvýšení nákladů 1-4/2015 proti 1-4/2014“ rozdílem součtu celkových nákladů: 
130278 Kč (1-4/2015) – 103562Kč (1-4/2014) = 26 716Kč.
Nebylo však zohledněno, že cena tisku se odvíjí od počtu stran ve výtisku a počtu vytištěných 
kusů. U roznosu rozhoduje váha, nebo počet ks. Za 1-4 r. 2014 bylo vytištěno a distribuováno 
celkem 8400 ks, v r. 2015 celkem 9000 ks různého rozsahu. 
Přehlednější je analýza čtvrtletí - tzn. 3 čísla standardního rozsahu a jedno rozšířené. Náklady 
za kus v r. 2014 11,5 Kč a v r. 2015 12,36 Kč při stejném počtu stran 52. Náklady na ks/čtvrtletí 
(2-4), kde rozdíl je 0,86 Kč/kus. 

Na modelovém příkladu vidíme, 
že navýšení nákladů u stejného vy-
davatele je cca 1133Kč/měsíc, tedy 
13.596Kč/ročně při shodném počtu 
stran a výtisků. U čísel s rozšířeným 
rozsahem o cca 20 stran zápisu z 
jednání ZMM je navýšení 10.853Kč/
měs., tedy 43.412Kč/rok. V porovná-
ní s průměrem za analýz. čtvrtletí r. 
2014 je navýšení u rozšířených čísel 
o 11.986Kč/měs a 47.944Kč/rok, niko-
liv „cca 100tis.Kč“, které "odvodil" ve 
svém příspěvku Ing. M.. 

2) Reakce starosty (str.7)

Citace: „..prodražení nákupu nemovitosti o 227 500 Kč za provizi.., která mohla na 26 let pokrýt 
jimi vypočtené zvýšené náklady na tisk a roznos Zpravodaje. Při přesném výpočtu ročních zvýše-
ných nákladů na tisk a roznos Zpravodaje by ale pokryla jen necelé tři roky.“
Autor článku za hnutí ANO (5/2015 str.12)  vycházel pouze z údajů zveřejněných starostou v 
příspěvku (4/2015 str.6): „Tím budou přirozeně zvýšeny náklady na vydání Zpravodaje a také 
dojde ke zvýšení nákladů za roznos (průměrně o 2200Kč/měs.)“
V článku hnutí ANO nejsou vyčísleny náklady na tisk a roznos, pouze za roznos (distribuci). 
Náklady za tisk nebyly starostou blíže specifi kovány, uvedl že „budou přirozeně zvýšeny“.  
Tzn. 2200*4 čísla s kompletním zápisem = 8800Kč/rok (předpoklad navýšení ceny distribuce). 
227 500Kč /8800 Kč = 25,85 let.
Citace z 5/2015 str.12: „....Tato částka (227 500 Kč) by pokryla výše uvedené navýšení nákladů za 
distribuci Zpravodaje na cca 26 let.“ . 
Z tabulky Ing. Mulíčka (č. 6/2015 str.8) vyplývá, že tento předpoklad starosty byl nadhodno-
cen. Dle faktur je navýšení 1906Kč v porovnání s předchozím číslem a pouze 562Kč v porov-
nání se stejným vydáním v r. 2014.
K citaci z dopisu majitelů nemovitosti č.p.171. „Ústav památkové péče“ je jen na ČVUT v Praze a 
nevykupuje nemovitosti. Národní památkový ústav (NPÚ) se vyjádřil takto: "Zákon č. 20/1987 
Sb. v § 13 hovoří o přednostní koupi kulturních památek, týká se však pouze movitých kultur-
ních památek a národních kulturních památek. Tato kritéria se budovy č. p. 171 v Modřicích 

netýkají,tak nevzniká vlastníku povinnost přednostní nabídky."

AK
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

I když jsme již v loňském roce k návrhu územního plánu připomínky podávali, po 
veřejném projednání jsme přidali ještě další:
1. Jsme proti územním rezervám pro brněnské tangenty, protože nejsou obsaženy v 
platných ZÚR Jihomoravského kraje. 
2. Požadujeme doplnit výškové regulativy v metrech pro maximální výšku budov pro 
plochy bydlení v bytových domech (BH) a pro plochy bydlení v rodinných domech 
(BI) – zde např. 8 m.
3. Požadujeme doplnit více ploch veřejné zeleně (PZ) a rekreace (R). Stávající návrhy 
považujeme za nedostatečné.
4. U ploch pro průmyslovou výrobu a skladování (VP) požadujeme omezit pro nové 
stavby pouze na výrobu neznečišťující a nezatěžující životní prostředí.
5. Zahrádky za sokolovnou ponechat jako plochu RZ = rekreační zahrádky, neměnit 
je na plochu občanského vybavení.
6. Plochu OK o3 u křižovatky na Chrlice určenou pro komerční občanské vybavení 
nechat jako rezervu pro dopravu (nájezd na D2, napojení na silnici do Chrlic apod.)
7. Snížit úbytek orné půdy z navrhovaných cca 50 ha, navrhnout alternativní řešení, 
zábory půdy nižší bonity.

Ještě bychom jen krátce okomentovali poznámku pana starosty na str. 10 květnového 
Zpravodaje, kde píše, že opoziční zastupitelé měli již dříve možnost publikovat ve 
Zpravodaji. Dovolíme si připomenout, že tomu bránil tzv. "Informační řád města Mod-
řice", který byl aktualizován až 9. března letošního roku na zasedání RMM. Teprve 
tako aktualizace umožňuje již asi rok a půl zákonem dané právo publikování názorů 
VŠECH členů zastupitelstva v místních radničních periodikách. Chápeme, že je to 
pro mnohé členy vedení radnice a jejich stoupence nepříjemné, ale zákon je zákon a 
demokracie je demokracie. 

Zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice: Sylva Bernátová, Libor Procházka

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Část I.    
Pokud máte možnost podívat se na rozpočtové výdaje města Modřice na rok 2015, 
paragraf 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, budete jistě překvapeni, jakou 
částku naše město vydává na veřejný pořádek a zeleň. Je to 7,106.000 Kč.
Jako Nezávislí za čisté a klidné Modřice prosazujeme, aby životní prostředí v Mod-
řicích bylo zdravé, aby se pečovalo o stávající zeleň a především aby se vysazovala 
zeleň nová.
V tomto duchu jsme v roce 2013 zorganizovali akci, kdy každý člen našeho spolku 
prošel tu část Modřic a okolí, kde bydlí a navrhl, jaká zeleň by se v dané lokalitě 
mohla vysázet. Naše návrhy pak byly projednány s odborníky – zahradními archi-
tekty, kteří je upravili. Tento materiál jsme nazvali „Návrh 1. etapy výsadby zeleně v 

katastru města Modřice“ a předali jej tehdejšímu místostarostovi Ivanu Dolečkovi, v 
té době i předsedovi komise životního prostředí při RMM.
Po téměř půldruhém roce a několika urgencích, byla novými stromy osázena ul. Br-
něnská, což určitě potěšilo nejen nás.
O to větší bylo naše překvapení, kdy jsme zjistili, že z výše uvedené obrovské částky 
je na výsadbu zeleně v tomto roce určeno pouze 250.000 Kč, a to není vzhledem k 
cenám za nákup, projekt  a realizaci mnoho. Pro ilustraci uvádíme, z čeho se paragraf 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň skládá:

- platy zaměstnanců (čety) společně s odvody na pojistném, ostatními osobními 
výdaji a náhradami mezd v době nemoci: 2,777.000 Kč

- potraviny, ochranné pomůcky a zdravotnický materiál, nákup materiálu, energie 
(voda, plyn, elektřina), pohonné hmoty, služby telekomunikací a peněžních ústa-
vů, školení a vzdělávání, cestovné (vše četa): 735.000 Kč

- drobný dlouhodobý majetek, opravy a udržování, budovy, stroje (v užívání čety): 
2,649.000 Kč

- nákup ostatních služeb: 1,000.000 Kč (v této položce je zahrnuta částka na výsad-
bu zeleně ve výši 250.000 Kč)

Sylva Bernátová, zastupitelka za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, osmodrice@seznam.cz

Část II. 
 Po posledních volbách se změnilo složení komise životního prostředí a jak bylo dále 
naloženo s naším návrhem, nevíme.  Nevíme ani, kde popř. co se za tuto částku bude 
v Modřicích vysazovat. Co však víme určitě je, že uvedená komise se z 90% zabývá 
pouze žádostmi o kácení stromů na katastru Modřic, které ve velkém povoluje. V této 
komisi máme i našeho zástupce, a tak doufáme, že se mu podaří i naším prostřednic-
tvím změnit současnou situaci k lepšímu. Tzn. méně kácet a více vysazovat.
Na březnovém zasedání ZMM jsme byli seznámeni s rozdělením kompetencí mezi 
starostou a oběma místostarosty. Nově se péčí o životní prostředí zabývá místosta-
rostka Chybíková, takže apelujeme nejen na ni, ale na celé vedení města, aby do roz-
počtu zařadilo vyšší částku na výsadbu zeleně než dosud. A současně, aby případné 
návrhy na výsadbu zeleně spolu s uvedením lokality byly více konzultovány jak se 
zastupiteli, tak i s veřejností.

Libor Procházka, zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, osmodrice@seznam.cz

Zastupitelé za Nezávislí za 

čisté a klidné Modřice

Sylva Bernátová Libor Procházka

Zprávy z radnice
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Úvahy do Zpravodaje 2

V červnové Řeči (zpravodaj městské části Brno-Řečkovice) jsem přečetl zajímavý člá-
nek „Trocha ekologie, nebo možná ekonomie“ od ing. Jiřiny Versteeghové. Článek je 
o svozu odpadů a jejich třídění, o provázanosti ekologie a ekonomie s ohledem na vy-
užívání a ničení přírodních zdrojů, recyklace, opětného využívání odpadů, jejich tří-
dění, vliv na přírodu a důležitost pochopení a spolupráci občanů. Uvědomil jsem si, 
že my občané Modřic můžeme být hrdi a rádi, že ve městě Modřice se dobrý počin s 
odpadem podařil. Myslím tím, že občané odvoz odpadů neplatí. Měli bychom si toho 
vážit a zodpovědně odpady třídit a likvidovat. Jistě víte, že v  Brně platí občan na rok 
2015 za svoz odpadů Kč 670,-, čtyřčlenná rodina pak zaplatí na rok 2015 Kč 2680,-. V 
obci Moravany pak občan zaplatí Kč 435,-. V současné době ještě v Modřicích budou 
nově odpadní nádoby na potravinářský olej. Sice si pamatuji, že se o tom  uvažovalo 
již v 2. volebním období po 89., ale díky za realizaci. I úklid Modřic a sběr odpadů, do 
kterého se zapojila velká část občanů a spolků Modřic, patří k chvályhodným činům. 
Přesto se najdou lidé, kteří si neváží dobrých skutků a nestydí se znečišťovat naši 
zemi odpady všude, kde se vyskytnou.

Musím připomenout i nebezpečí, které hrozí od fi rem toužících usídlit se a budovat 
výrobní haly na území Modřic. Okolo Modřic se uzavírá kruh staveb již realizova-
ných, nebo plánovaných. Modřice se pak mohou stát městem uprostřed průmyslové 
zástavby protkané hustou silniční a dálniční sítí, zamořovaným emisemi benzínový-
mi, naftovými, prachovými a toxickými. Zeleň zde pak bude pouze na soukromých 
zahradách u RD, nebo v zahradních koloniích Zahrádkářů, pokud se z nich neudělá 
parkoviště. Bývalý starosta města ing. Valenta na dotaz novináře o daňových vý-
nosech města řekl, volně cituji „pro Modřice je důležitější zdravý strom, jak další 
podnik s dalším daňovým příjmem“. Myslím, že bychom měli navázat na to pozitivní, 
co představuje propojení ekologie a ekonomie v našem městě a snažit se uchránit 
zbývající zeleň a rozvíjet a rozšiřovat zelené plochy v Modřicích.

Richard Tomandl, Zastupitel ZMM za KSČM

1Informace pro občanyi
Poplatky

Oznamujeme občanů, že poplatek za psa a nájem z obecního pozemku za rok 
2015 byl splatný do konce měsíce března 2015.

Občané, kteří tak neučinili, mohou poplatek uhradit hotově na pokladně 
Městského úřadu Modřice nebo převodem na číslo účtu: 19 - 2051183379/0800, 
var. symbol 1341 – poplatek za psa, var. symbol: 2131 – nájem z obecního po-
zemku, do textu uveďte jméno a adresu poplatníka. 

V případě, že již psa nevlastníte, oznamte nám změnu na telefonní číslo: 537 
001 023 nebo na e-mail: jana.vranova@mesto-modrice.cz, tím se zdržíme zby-
tečného písemného upomínání.

J. Vránová

Vyjádření redakční rady

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o činnosti Redakční rady Zpravodaje. Dle informačního 
řádu jsme povinni zveřejnit veškeré články splňující rozsah a které neporušují zákon 
např. o ochraně osobních údajů. Ozývají se mezi obyvateli hlasy, že to dříve možné 
nebylo. Pokud článek neobsahoval politickou agitaci, kterou nepovoloval Informační 
řád, nebyl důvod ho nezveřejnit. Lidé, kteří chtěli publikovat, kteří chtěli být slyšet, 
ve Zpravodaji uveřejňovali své názory. Dříve jsme měli za to, že nějakým způsobem 
ručíme za správnost uvedených údajů. Nyní se ke všem článkům stavíme jednoznač-
ně – za správnost uvedených dat ručí autor, stejně tak za správný pravopis. Prosíme 
přispěvatele pouze o dodržení daných pravidel, tedy o termín odevzdání a počet 
znaků dle Informačního řádu.
Přejeme všem občanům, aby ve Zpravodaji našli vždy své informace, a pokud chtějí 
o něčem psát, ať píší. Ale vše se dá psát slušnou formou, bez osočování druhých. Je 
lepší psát o tom, co jsme udělali pro ostatní, než pouze o tom, kdo co dělá špatně. 
Těšíme se na Vaše příspěvky.

Vaše Redakční rada
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1Život v našem městěž
Kdo ušetří, kdo vydělá?

Vážení spoluobčané, jistě jste uvítali nové veřejné osvětlení našeho města, tedy as-
poň tam, kde bylo dosud instalováno. Překvapilo určitě také svojí intenzitou, která u 
některých z nás vyvolala vzpomínky, na doby, kdy se kvůli úsporám některá tělesa 
vypínala a část noci se nesvítilo vůbec. 

Ukázalo se ale, že tato radost z nové kvality byla předčasná. Po nějaké době se ze 
svítidel staly bludičky a intenzita osvětlení si místy nic nezadává s dřívější ponurostí. 
Pohledem do svítidel se dá snadno zjistit, že tento stav není snad zapříčiněn stárnu-
tím kvalitních halogenidových výbojek, kterými byla svítidla při budování osazena, 
ale jejich soustavnou výměnou za zastaralé, nehospodárné, neekologické a v EU již 
nepodporované výbojky rtuťové. Tuto skutečnost bylo možné ověřit i nahlédnutím 
do faktur, které jsou městu fi rmou údržby předkládány. Rtuťové výbojky mají ve srov-
nání s halogenidovými při stejném příkonu zhruba jen poloviční světelný tok. Pro 
halogenidové výbojky projektované osvětlení tak nedosahuje požadovaných kvalit.

Je tu nasnadě otázka: proč se tyto výměny dějí? Proti domněnce, že se jedná o prosté 
opotřebení a danou životnost, mluví skutečnost, že k těmto výměnám dochází hlavně 
v postranních uličkách (například Pilcova) a to v době, kdy mnohem dřív nainstalo-
vané původní výbojky na hlavních ulicích (například Benešova) stále slouží. Nelze 
se zbavit dojmu, že jsou tak vyměňovány výbojky, které mají ke konci životnosti ještě 
daleko. Nejsou tedy Modřice jen odkladištěm jinde neudatelných výrobků? Neza-
slouží si obyvatelé, aby nově zbudované osvětlení bylo udržováno na takové kvalita-
tivní úrovni, jakou mělo na počátku?

Tomáš Žák za spolek „Za čisté a klidné Modřice“

Bitva 2015

V sobotu 20. 6. se od 13 hodin konal v areálu Pod Kaštany již 8. ročník Středověké 
bitvy a šermířského dne. Akci pořádalo město Modřice a organizačně ji zajišťovala 
Kulturně školská komise. Výborné občerstvení přichystal Sbor dobrovolných hasičů.       
V čase kolem letního slunovratu se sjeli šermíři z celé republiky, aby se utkali v jedné 
z největších moravských středověkých bitev. Tentokrát byl ozbrojeným šarvátkám 
dán větší prostor. Bitvy byly dvě, jedna ve 14 a druhá v 16 hodin. 
Všichni šermíři, kterých bylo okolo dvou set, pro pobavení diváků v bitvách nasazo-
vali své životy a bojovali do posledního dechu.
Některé si představíme:
YMCA Brno Carpe Diem je šermířská skupina, která trénuje v modřickém hotelu 
Gregor a je pořadatelem akce. Zabývá se německou šermířskou školou období goti-
ky. Důležitější než historie je však pro ně chuť pobavit diváky. Vůdčími osobnostmi 
skupiny jsou sedlář J. Psota a umělecký kovář J. Simandl, kteří velí znepřáteleným 
vojskům jako pán Jaryn ze Sedla a rytíř Drak. 
Celým odpolednem provázel Libor Olšan, který je nejen výborným moderátorem, 
ale i zdatným šermířem ve skupině Bravo team. Pro potřeby divadla a fi lmu vytváří 
choreografi e bojových scén a je lektorem JAMU, pohybové výchovy v oboru scé-
nický šerm. Jeho tvář vám může být povědomá ze spousty fi lmů, naposledy to byla 
česká pohádka Sněžný drak. 
Z Bystřice nad Pernštejnem přijela do Modřic vystoupit skupina historického a scé-
nického šermu Rytíři Země zubra. Ve znaku hrdě nosí zubří hlavu – znak Pernštejnů, 
rodu, který dříve panoval v jejich kraji, a zároveň je symbolem síly a odvahy, tak jako 
jejich vystoupení.
Marek Monti Přibyl z občanského sdružení Dědictví představil své dravé ptáky. So-
kolnictví se věnuje už sedmnáct let. Za tu dobu nasbíral o svých svěřencích spoustu 
vědomostí, o které se podělil s publikem poutavým vyprávěním. Odvážnější diváci 
mohli na vlastní kůži zažít přílet káněte nebo poštolky na ruku.
Milan Jonáš je spoustě lidí známý jako kejklíř Jonáš. Bláznivé kousky pro pobavení 
si vymýšlí sám. Jako rekvizity pro svá žonglérská čísla používá vše, co se namane – 
míčky, kužely, nože i diváky. 
Jízda v dámském sedle, šerm, drezúra koně a cirkusové kousky, to vše bylo součástí 
vystoupení Sandry Doležalové – Equidance. Krása pohybu koně v symbióze s dá-
mou v nádherném kostýmu byla žádanou podívanou především pro dívky. 
Skupina ohnivých umění Carpe Noctem z Brna klade důraz na taneční a divadelní 
složku a na originální techniky manipulace se zapálenými předměty a pyrotechni-
kou. Jejich název v překladu znamená zmocnit se noci a ohnivá show této skupiny 
byla zakončením sobotního programu. 

Velen
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Foto: K.Okounová a M.Hájek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Brno a jižní Morava bez hranic

Dne 29. května se žáci 9. třídy zúčastnili festivalu Dobrý den! Kociánko. Bylo to velice 
hravé dopoledne s dílnami, soutěžemi a atrakcemi, které se věnovaly lidským hod-
notám ne slovy, ale činy.
My jsme si vybrali hodnoty usilovnost, citlivost, rozvaha a tvořivost. Připravili jsme 
stanoviště, na kterých děti z Kociánky a okolních mateřských škol usilovaly o kop-
nutí míče do branky, citlivě malovaly na balónky obličeje, rozvážně přemýšlely nad 
bludišti a házely míčky do Spangeboba, který se nám moc povedl.
Podle reakcí se naše aktivity dětem líbily a my jsme odjížděli domů s pocitem, že 
umíme rozdávat kolem sebe nejenom bonbóny, ale i radost.

text: Milena Petkovičová, foto: Lenka Hronová
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Vltava 2015

Jak se už v posledních letech začíná stávat tradicí, i v letošním roce se žáci naší školy 
vydali na sjíždění řeky Vltavy. Tentokrát proběhlo ve dnech 2.–5. 6. Jako obvykle 
jsme začínali z Vyššího Brodu, který leží v nejjižnější části ČR.

Po cestě autobusem, během které se nedočkavci každých pět minut ptali, kdy už tam 
budeme, jsme po asi pěti hodinách dorazili do Vyššího Brodu. Na kopci nad námi 
jsme viděli budovy známého cisterciáckého kláštera, založeného již v roce 1259 Vo-
kem I. z Rožmberka. Pod hrází přehrady Lipno nejprve proběhla základní instruktáž 
nejen pádlování a pohybu ve vodě, ale i péče o lodě a další zapůjčené vybavení 
(vesty, pádla…). A po této instruktáži se konečně mohly nedočkavé posádky nalodit 
a vyrazit vstříc dobrodružství. Po absolvování prvních asi jedenácti kilometrů řeky 
jsme odpoledne dorazili do kempu Rožmberk, který se stal naším prvním dočasným 
domovem.

Druhý den dopoledne jsme pokračovali dalším úsekem, tentokrát asi dvacetikilomet-
rovým, který nás dovedl z Rožmberku do Českého Krumlova. Opět jsme postavili sta-
ny a vydali se na prohlídku historického města a části zámku, které jsou zapsány na 
seznamu památek UNESCO. Navštívili jsme také Zámeckou zahradu, kde se nachází 
hodně diskutované divadlo s otáčivým hledištěm. Jedná se o unikátní záležitost, v 
naší republice se nacházejí pouze dvě. Toto českokrumlovské, které jsme navštívili, 
a menší v Týně nad Vltavou.

Po prohlídce zahrady jsme se vydali opět do centra města a procházeli se jeho his-
torickými uličkami.

Další den jsme pádlovali ke kempu Zlatá Koruna, kde bylo naše další útočiště. Zde se 
nachází velmi známý cisterciácký klášter, založený králem Přemyslem Otakarem II. 
v roce 1263. Večer jsme poseděli s kytarou u táboráku a ráno opět balíme, chystáme 
lodě a vydáváme se na závěrečný úsek k Boršovu u Českých Budějovic. Přistáli jsme 
zde asi kolem třinácté hodiny, následovalo mytí a balení lodí a ostatního vybavení, 
nakládání do autobusu a cesta domů.
Celou cestu nás provázelo sluníčko, takže jsme podle toho také vypadali, a večer 
byl ve znamení Panthenolu na zklidnění pozůstatků denní sluneční aktivity. Zažívali 
jsme vodní bitvy, trénovali svaly. Kupodivu všechno fungovalo, sbalení byli vždy 
všichni včas a odplouvali jsme podle plánu. Do Modřic jsme dorazili kolem deváté 
hodiny večer, unavení, ale spokojení.

Text a foto: Mgr. Alexandra Látalová
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Návštěva Masarykova onkologického ústavu

Dne 15. června žáci 8. třídy navštívili v rámci výuky přírodopisu Regionální centrum 
aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kop-
ci. Zde tým českých a zahraničních výzkumných pracovníků a lékařských specialistů 
řeší výzkumné projekty v oblasti molekulární a buněčné biologie.
Nejdříve jsme zhlédli prezentaci o historii i současnosti 1. protirakovinného a největ-
šího komplexního onkologického  centra v republice, pak nás čekalo milé a překva-
pivé občerstvení a poté jsme se rozešli na tato stanoviště:

•  Elektrochemie
•  Analýza DNA (DNA)
•  Buněčná biologie (buňka)
•  Imunohistochemie (tkáň)
•  Proteomika (protein)
•  Stanovení krevní skupiny 

Vždy jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a vžili se na vlastní kůži do role pracov-
níků v laboratořích. Už víme, jaké jsou rizikové faktory, které zvyšují rozvoj nádoru, 
a jaká je prevence. Budeme se chránit před UV zářením, jíst rozmanitou a vyváženou 
stravu, sportovat, pečovat o své zdraví.
Celé dopoledne bylo velice poučné, ale především zajímavé. Děkujeme celému týmu 
vedenému RNDr. Bořivojem Vojtěškem, DrSc., za čas, který nám ochotní výzkumníci 
věnovali.

text a foto: Milena Petkovičová

„Chodníkové“ malování

Když jsme začátkem dubna začínali připravovat chodníkové malování - výtvarně-kre-
ativní soutěž pro žáky prvního stupně základní školy, netušili jsme, jak dramatický 
průběh bude provázet jeho konání.  Děti měly, stejně jako v minulém roce, malovat 
chodníkovými křídami na libovolné, ale pro každou třídu společné téma a dočasně 
tak barvami rozveselit prostranství před modřickou radnicí. Počasí nám ale nepřá-
lo, zima, sychravo a louže před radnicí náš záměr znemožnily, takže došlo na plán 
B. Děti dostaly velký arch papíru a chodníkové křídy a svá dílka tvořily v teple a 
pohodlí svých tříd. Klidně bychom tedy mohli akci přejmenovat na „plakátové“ ma-
lování. K lepší náladě přispěly i limonády a cukrátka, kterými jsme chtěli podpořit 
jejich chuť do práce. A děcka pracovala. Každá třída použila svůj specifi cký způsob 
zpracování vybraného tématu. Někdo se přísně držel zadání a použil jen chodníkové 
křídy, jiní zase pojali svůj plakát jako koláž. Kdo šel koncem června kolem školy na 
Komenského, ví, že škála témat i použitých výtvarných technik byla široká. Dětem 
se všechna dílka mimořádně podařila. A protože jsme se o jejich talent chtěli podě-
lit se všemi kolemjdoucími, a také kvůli veřejnému hlasování o nejkrásnější plakát, 
proto jsme všechny vystavili na školní plot. Rodiče, babičky, tetičky a ostatní fandové 
dětského umění pak měli díla vyhodnotit a hlasováním zvolit ten nejlepší. Třídy totiž 
soutěžily o velký dort. 
Bohužel, došlo k něčemu, co nikdo z nás neočekával. Některé děti nepochopily, že 
hlasování je určeno pouze pro dospělé osoby, a chodily hlasovat za vlastní třídu. 
Výmluvy typu: „Mamka říkala, že mám odhlasovat za ni“, možná jdou omluvit, ale 
ne desetkrát. A protože jsme zjistili, že některé děti to takto praktikovaly i s vědomím, 
že dělají něco špatně, tento způsob hodnocení soutěže jsme museli zrušit. Nemůže-
me dopustit, aby jejich nesportovní jednání bylo korunováno úspěchem. Děcka, vy, 
kterých se to týká, měly byste se stydět! Omlouváme se všem poctivým lidem, kteří 
vhodili svůj hlas do hlasovacího boxu, ve snaze podpořit toho nejlepšího, a věříme, 
že naše rozhodnutí pochopí. 
A jak to nakonec dopadlo? Požádali jsme nezávislou odbornou komisi o objektivní a 
nestranné hodnocení soutěže. Pan učitel Zdeněk Bernát, pedagog výtvarného oboru 
na základní umělecké škole, spolu s kolegyní určili pořadí jednotlivých plakátů s 
ohledem na výtvarné zpracování a věk dětí. Tímto jim velice DĚKUJEME!
Vítězem soutěže se stala třída 1.A, jejíž ZOO na plakátu působilo stejně vesele a spon-
tánně jako jejich zvířátkové vystoupení na školní akademii. Děti si své vítězství i 
zvířátkový dort skvěle užily. Fotografi e ze soutěže si můžete prohlédnout na www.
zsmodrice.org/srps.

Byl to krásný a sladký konec školního roku, 30.6. jsme opět pro každého školáka 
točili zmrzlinu za vysvědčení a sledovali ten krásný paradox, jak se jim na začátku 
prázdnin vlastně vůbec nechce opustit školu. Tak krásné prázdniny, děcka! Krásné 
prázdniny i Vám, milí rodiče.

Za SRPŠ při ZŠ Modřice Milena Hladíková (předsedkyně spolku)

SRPŠ
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BRABROUCI

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s činností našeho oddílu ve školním roce 2014/2015. I 
nadále pokračovala činnost pěti družinek - Píďalek, Pondělních a Čtvrtečních Mra-
venců, Komárů a Vážek. Kromě schůzek jsme se ale potkávali minimálně jednou 
měsíčně na víkendové akci. Celkově se na akcích scházelo kolem 60 členů. 
Hned v září jsme vyrazili do lanového centra, kde jsme trénovali na podzimní závod 
Zelené ligy (soutěž pionýrských tábornických oddílů Jihomoravského kraje). Odtud 
se družinky Mravenců přesunuly do Řikonína a užily si svůj vlastní víkend v přírodě. 
V říjnu už nás čekal zmiňovaný závod Zelené ligy a to Expedice Karakoram, kde děti 
musely zdolat co nejvíce lanových překážek v určitém čase. Mezi zúčastněnými 15 
oddíly jsme se umístili na 3. – 4. místě. Závodů se ale mohli zúčastnit jen nominovaní, 
ostatní se proto vydali na naučnou stezku v okolí Soběšic. Tradiční říjnovou akci – 
Podzimky jsme tentokrát prožili nedaleko Brna v Lelekovicích na srubu Strážná. V 
listopadu šla každá družinka na svůj samostatný výlet a potkali jsme se v aquaparku 
v Kohoutovicích, kde se vyřádil celý oddíl dohromady. 
A co jsme prožili v zimě? Před Vánoci jsme si udělali náš Vánoční den; dopoledne 
jsme hráli spoustu her v areálu Pod Kaštany a odpoledne jsme v zasedačce na rad-
nici společně oslavili Vánoce. V lednu byly hned dvě akce, první již tradiční Ledno-
vý výlet, kde jsme dopoledne trénovali na zimní soutěž Zelené ligy a odpoledne se 
sešli i s rodiči v areálu Pod Kaštany, zahráli jsme si nějaké hry, opekli si špekáčky a 
hlavně jsme si se všemi popovídali. Druhou lednovou akcí byla Ledová Ostrava. Po 
loňském poznávání Prahy jsme se letos rozhodli prozkoumat Ostravu. Uvidíme, jaké 
město nás čeká příští rok. V únoru jsme se zúčastnili závodu Zelené ligy – Deskovek. 
Děti soutěžily v deskových hrách a pro oddíl vybojovaly 2. místo ze 14 zúčastněných 
oddílů.
V březnu jsme v rámci celostátní akce Ukliďme Česko čistili Podkomorské lesy. Dub-
nové Velikonoce jsme tentokrát strávili v Obůrce u Blanska a děti se dozvěděly, jaká 
celotáborová hra je letos čeká. Také jsme se zúčastnili poslední soutěže Zelené ligy a 
to Setonova závodu, kde děti ukázaly, co se za celý rok v oddíle naučily – například 
vázat uzly, poznávat rostliny, orientovat se v mapě a další. V květnu jsme uspořádali 
pro širokou veřejnost Kuličkiádu, vyjeli na víkend do Lelekovic, kde děti samy vařily 
jídla z dodaných surovin, a rok jsme završili účastí na Republikovém setkání Pionýrů 
v Praze. Tam jsme se také dověděli, že jsme se v Zelené lize umístili na třetím místě. 
A co ještě? Na začátku prázdnin s většími dětmi sjedeme řeku Dyji a na začátku srp-
na prožijeme 14 dní na táboře u rybníka Dolní Mrzatec, kde budeme objevovat zemi 
Tyrasovu. 
Schůzky družinek začnou od druhého týdne v září (t. j. od 7. 9.) v původních časech. 
Ve školním roce 2015/2016 budeme otevírat novou družinku, kde rádi přivítáme 
předškoláky a prvňáky. Tato družinka bude mít první informační schůzku (i pro ro-
diče) ve čtvrtek od 17.00 hodin. Text: Barbora Pokorná, Foto: archiv Brabrouci 
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SKAUTI

Skončil školní rok a s ním i ten skautský. Ale i o prázdninách mají skauti co dělat. 
Čeká na ně stanový tábor a na samém sklonku srpna i příměstský. Tento rok jsme 
se nenudili, každý měsíc jsme se podívali na zajímavé místo, nebo podnikli nějakou 
akci. Namátkou jen zmíním celostřediskové setkání více než 200 skautů, nebo závody, 
na kterých naše družina Vlků vybojovala druhé místo, výlety do Vídně, na Pálavu 
a jiná místa či akce pro školní družinu. Před Vánoci jsme na náměstí rozdávali Bet-
lémské světlo, před Velikonocemi zase vybírali na sbírku Pomozte dětem (Skautské 
velikonoční kuřátko). Zkusili jsme si vodní záchranářství a naučili spoustu nového a 
užitečného pro život.

Tyto akce proběhly i díky příspěvku od města Modřice. Naši činnost dále podporuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, statutární město Brno a velkou podpo-
rou jsou i rodiče našich členů, kteří pomáhají např. s odvozem materiálu na tábor. 
Ceníme si také slev od různých fi rem jako jsou Beta Brno, s.r.o., Finita, s.r.o., Prima 
outdoor, s.r.o. A samozřejmě, oddíl by nemohl existovat bez vedoucích a rádců. Ve-
dení oddílu odpracuje bez nároku na odměnu každý rok dobrovolnickou práci za 
více než 200 000,- Kč. Tímto děkujeme všem dárcům, sponzorům a podporovatelům.
Máte i vy možnost a chuť přispět na dobrou věc? Rádi byste se zapojili do modřické-
ho skautingu, nebo ho jinak podporovali? Ozvěte se na modrice@skaut.cz.

Za 95. Quercus Veronika Morongová, www.modrice.skauting.cz

FARNOST

Po roce, kdy byla českobudějovická diecéze bez svého představitele, byl v sobotu 13. 
června 2015 slavnostně intronizován její třináctý biskup. Stal se jím náš krajan, Mons. 
ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. Spolu s několika tisíci věřících z ČR a dalších zemí se 
slavnostního aktu zúčastnili také farníci z Modřic. Zcela zaplněný autobus doprovo-
dili P. Robert Mayer a P. Adam Wolny. Spolu s nimi děkan Mons. František Koutný a 
mladý italský kněz. 

Slavnost zahájil velký průvod. V zástupu stovky kněží, příslušníků řádů, kongregací 
a ministrantů, kteří vyšli z areálu dominikánského kláštera, jsme poznali bývalého 
modřického faráře P. Františka Hemalu. Na rohu ulic Radniční a Biskupské se přidala 
druhá část průvodu, v níž důstojně kráčeli kardinálové, arcibiskupové, biskupové 
a církevní hodnostáři z Itálie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Brněnskou 

Biskupské svěcení a uvedení do služby
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diecézi zastoupil její generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Naší pozornosti neušel 
šedovlasý muž, který se o kněžství pana biskupa zasloužil snad nejvíce. Byl jím bý-
valý modřický farář a emeritní děkan P. Alois Pernička. S radostí jsme sledovali, jak 
po pravici arcibiskupa Dominika Duky jde modřický rodák, jáhen Pavel Matoušek. V 
průvodu nechyběl ani Zdeněk Charouz, převor z kláštera na Želivě, další z okruhu 
mladých mužů, kteří v době nesvobody přicházeli do Modřic, aby následovali pří-
kladu místního kněze.

Katedrála sv. Mikuláše má omezenou kapacitu. Proto bylo myšleno i na ty, kteří zů-
stali venku. Před hlavním vstupem a na boku chrámové lodi byly připraveny dvě 
velkoplošné obrazovky, které v přímém přenosu televize NOE zprostředkovaly dění 
v interiéru kostela. 

Úlohu hlavního světitele přijal arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik 
Duka. Asistovali mu papežský nuncius Mons. Giuseppe Leanza a odstupující Mons. 
Jiří Paďour. V současnosti nejmladší český diecézní biskup poděkoval ve svém proje-
vu za dar kněžství. S pohnutím jsme vyslechli vyjádření jeho vděku rodičům a sou-
rozencům. Dojemné a upřímné bylo vzpomenutí zásluh otce Aloise Perničky. Právě 
on při něm stál na počátku kněžské formace a zůstal mu pevnou oporou a stálou 
posilou. Řadě z nás se zaleskly v očích slzy, když řekl: „Lojzíku, bez tebe bych zde 
dnes nestál.“ Byl to výraz uznání, pokory a lásky. Potěšilo, že biskup směřoval slova 
díků i k nám, kteří jsme přijeli z jeho rodné farnosti.

Po svěcení a slavnostní mši svaté jsme se odebrali k bohaté hostině. Modřičtí farníci 
k ní přispěli darem dvou set litrů znamenitého valtického vína. Pozornost věnovanou 
městem předala místostarostka Hana Chybíková. Byl jí paličkovaný obraz modřické-
ho kostela sv. Gotharda. Hudebním pohlazením byly dvě lidové písně přednesené 
farními mužáky.

Je potřeba ještě zmínit jednu zdánlivě drobnou věc. Svěcení doprovázela celá řada 
do detailů vypracovaných materiálů. Z nich upoutaly výtvarně a polygrafi cky zdařile 
vyvedené pozvánky, podrobný průvodce biskupským svěcením a mší svatou, jídelní 
lístek a fotografi e s modlitbou za biskupa. K trvalému připomenutí slavného dne byla 
vydána pamětní medaile. 

Posléze pokračovala naše pouť komentovanou prohlídkou města. Zahájili jsme ji na 
centrálním náměstí Přemysla Otakara II. Odtud pokračovala do areálu dominikán-
ského kláštera a kostela Obětování Panny Marie. Ocitli jsme se na místě, kde ve 13. 

století město povstalo. Spolu s kostelem jsme si prohlédli křížovou chodbu a rajský 
dvůr. Zasvěcený výklad nám poskytl znalec klášterní historie, kostelník Jiří Míchal. 
Prohlídka pokračovala k Rabenštejnské věži – zachovalé památce hradebního systé-
mu. Vycházku jsme ukončili u kostela sv. Mikuláše a Černé věže. 

Mimořádná událost v nás zanechala hluboké duchovní zážitky. Jsme pyšni na člově-
ka, který díky své víře, píli, nadání a otevřené náruči našeho Pána překonal mnoho 
překážek a dosáhl mimořádného postavení. Přitom se hlásí k městu, v němž vyrůstal, 
a k lidem, kteří jej znají a mají rádi. Těšíme se na příští setkání s panem biskupem, 
kterému přejeme pevné zdraví, sílu a hojnost darů Ducha svatého. 

Text a foto: Josef Chybík
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Pěchotní srub „Zahrada“  

Malovaný sklípek Šatov 

Malovaný sklípek Šatov

foto: Ch. Točev 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat,

potřebují odpočinek, 

přesto však odpočinek není konečný cíl.“

Aristotelés

 

Pěkné dny lákaly nejen na zahrádky – 
tam už je skoro hotovo, trávu jsme také 
posekali, a tak jsme si udělali pro radost 
a odpočinek malý výlet.
Všichni jezdí poznávat dalekou cizinu, 
a co máme doma, ani neznají. My jsme 
si proto zajeli do Šatova podívat se na 
zajímavosti a ochutnat dobré vínko ze 
šatovského Znovínu.
Nejprve jsme navštívili pěchotní srub 
„Zahrada“ jako jeden z objektů těžkého 
opevnění československé armády z let 
1936–1938. Stavba pěchotního srubu 
„Zahrada“ začala 15. června 1938. Do 
září 1938 se však nepodařilo srub do-
stavět. Po druhé světové válce armáda 
ovšem srub stavebně dokončila a dnes 
je vybaven jako kulometné hnízdo a 
plně funkční svým vybavením – dva 
pevnostní kanóny ráže 85mm vz. 44/59, 
těžké a lehké kulomety a ostatní potřeb-
ná výzbroj. V okolí je několik menších 
opevnění umístěných podél hranic.
Bylo to velmi zajímavé a poučné, nejen 
pro pány, kteří o tom něco ví, ale hlavně 
dámy to velmi zajímalo a náš průvodce 
byl vědomostně úžasný.
Odsud jsme se přesunuli mezi vinohra-
dy do Malovaného sklípku, což je ev-
ropská rarita. Jeho zvláštností je vnitřní 
výzdoba. Na pískovcových stěnách jsou 

provedeny plastické malby jednoruké-
ho malíře Maxmiliána Appeltauera 
(1904–1972), šatovského rodáka (levou 
ruku měl nad loktem amputovánu). 
Maloval při svíčce upevněné na klobou-
ku. V té době nebyl sklep ještě osvětlen. 
Maloval ve volném čase bez nároku 
na odměnu od roku 1934 do roku 1968. 
Malovaný sklep byl v minulosti použí-
ván jako sklepní vinárna. Od roku 1927 
ho vlastnila rodina Thajerů. Po roce 
1950 ho užívalo JZD Šatov jako ukázkový 
sklep. V současnosti ho užívá „Vinařství 
Chateau“ Šatov. 
Z Malovaného sklepa, plni dojmů, jsme 
se mezi vinicemi a za krásného slunné-
ho počasí vydali procházkou k „Morav-
skému sklípku“, kde nás čekal vynikající 
oběd a po obědě podzemí „Moravského 
sklípku“, kde jsme ochutnali vynikající 
vína z produkce fy Znovín – samozřejmě 
s odborným výkladem. Dozvěděli jsme 
se zase něco nového. Stále je co se učit.
Po výtečné degustaci jsme poseděli na 
terase, abychom se na sluníčku ohřáli 
(dole ve sklípku byla pěkná zima) a kde 
ještě nějaké ty chuťovky a lahvinky toho 
nejlahodnějšího moku přišly vhod.
Dobrá nálada a senzační zážitky vás 
mohou potkat i na krásné jižní Moravě – 
nemusí to být zrovna Thajsko.

Přeji krásné léto a pěknou dovolenou 
a pamatujte, že v naší vlasti jsou zajíma-
vá místa. 

TOJA
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MUZEUM

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v muzeu 18. 6. 2015

Foto: M.Hájek

V sobotu 6.června 2015 se uskutečnilo přátelské setkání žáků a žákyň, kteří nastoupili 
k povinné školní docházce na ZŠ Modřice v roce 1945 a ukončili v letech 1953 a 1954.
Setkání se konalo v úzkém kruhu při malém občerstvení v penzionu Lion, kde jsme 
všichni zavzpomínali na školní léta prožitá v lavicích. Každý si vybavil nejednu pří-
hodu, kterou zde zažil a utkvěla mu v paměti. 
Zavzpomínali jsme na drahé pedagogy, kteří nás měli pod svými křídly, jakožto např. 
pan ředitel Vidoň, učitelé Továrek, Ditrich, Kruml, Kotlán a pochopitelně paní uči-
telka Mazourová, která rovněž vedla i pěvecký kroužek. Vzpomínku jsme věnovali i 
zesnulým spolužákům a spolužačkám, kterých je skoro polovina. Příjemné bylo, že 
se setkání zúčastnili i spolužáci bydlící nejen mimo Modřice, ale i Brno, pár lidí se 
omluvilo a na některé jsme nemohli sehnat kontakt. 
Setkání se konalo již potřetí v řadě. Poprvé se nám podařilo setkání v roce 2003 po 
50 letech. Následně v roce 2008 po 55 letech a pro velký úspěch jsme se setkali nyní 
po 62 letech. Doufejme, že naše setkání nebylo poslední a bude se za pár let opakovat.
Za všechny spolužáky děkuji E.S.

foto: M. Hájek

Setkání po 62 letech ZŠ Modřice
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VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Pondělí   9–12 13–18
Úterý   9–12 13–16
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

PRO ŽENY

Bagshawe: Hradba mlčení

El Nasif: Mami, slituj se

Haran: Květy v poušti, Sluncem spálená 

země

Hauserová: Noc v mejdlovarně

Hilliges: Ozvěna afrických bubnů

Hindráková: Očarovaná

Howard: Klid před bouří

Jakoubková: Prodám manžela… zn. 

Spěchá

Kubátová: Léta s Hubertem, Valdemar

Lindsey: Láska si tě najde

Lowell: Vytoužená chvíle

MacKenzie: Jak milovat lorda Ashe, Jak 

překvapit lorda Jacka

McKinley: Nespoutané dálky, Se zataje-

ným dechem

Roberts: Měj se na pozoru, Modré z 

nebe, Odplata tě nemine, Srdeční pří-

pad, Téměř bez šance, Závrať všedních 

dnů

Řeháčková: Na lásku není nikdy pozdě, 

Nevím, kdo jsem

Steel: Nádherný život

Veselá: Jako můry za světlem

Wood: Bílá žena

Z  HISTORIE

Ciprová: Kněžna Ida

Denková: Jitka Lucemburská

Koubková: Ztracený templářský poklad

Moran: Koruna císařovny Josefíny

Vondruška: Zločin na Bezdězu

Whitton: Kateřina Lucemburská, Posled-

ní Lucemburk

Brummer: Brno stalinistické

Kamen: Češi patří k Vídni

Kosatík: komiksová série z českých 

dějin - Češi 1918, Češi 1942, Češi 1952, 

Češi 1992

PRO SILNÉ NERVY

Francis: Ohrožení

Kuťák: Sklepy architekta Hellera

May: Skála, Muž z ostrova Lešis, Šacho-

vé fi gurky

Nesbo: Krev na sněhu

Patterson: Neznámý soupeř, Posedlost

Smith: Dítě číslo 44

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen. 

Zapište si do kalendáře:
25. září v pátek bude zahájena výstava perníčků celodenní „dílničkou“, kdy autorka perníčků ukáže 
zájemcům způsob zdobení
27. září – neděle - 9–17 hod. - Den otevřených dveří – Prodejní výstava zdobených perníčků
5. října – pondělí - 14 hod. -  zahájení podzimního semestru virtuální univerzity 3. věku na téma 
Dějiny oděvní kultury ve 20. stol.

15. října – čtvrtek – 17 hod. – ing. Aleš Svoboda: Brněnské podzemí – hrad Špilberk

12. listopadu – čtvrtek – 17 hod. -  ing. Aleš Svoboda: Brněnské podzemí
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Rok 2015 – rok výročí bitev u Waterloo a Slavkova

Rok 2015 je výji-
mečným rokem pro 
všechny, kdo se za-
bývají historií napo-
leonských válek. 

Letos máme 2 kulatá 
výročí bitev, které se 
rozhodně zapsaly do 
dějin. Ta první v po-
řadí je Bitva u Slav-
kova, známá též jako 
„bitva tří císařů“, 
která se odehrála 2. 
prosince 1805 někde 
mezi vesnicemi Tel-
nice a Tvarožná nedaleko Slavkova u Brna. Letos máme 210-leté výročí této bitvy. 
Pokud jste tuto rekonstrukci ještě neshlédli, tak letos bude vhodná příležitost se na 
ní podívat. 

To druhé výročí již proběhlo a bylo to 200-leté výročí bitvy u Waterloo, která se ode-
hrála 18. června 1815 a současníky je nazývaná „bitvou u Belle Alliance“ . Využil jsem 
této příležitosti a společně s dalšími více jak 4 tisíci nadšenci z různých zemí, jsem 
se v Belgii zúčastnil rekonstrukce této slavné bitvy, která pro Napoleona nedopadla 
zrovna dobře. Vzdálenost 1200 km jsme s koňmi za zády, ze stáje v Němčanech, 
urazili za více jak 16 hodin. Jako člen jezdecké skupiny gardových dragounů jsem 
se ve čtvrtek zúčastnil vzpomínkové akce se zvukovým a světelným představením 
nazvané Inferno (Peklo). Následně pak v pátek a sobotu obou bitev. Atmosféra byla 
neuvěřitelná. Na bitevním poli, velkém cca 3 x 2 km se odehrávala scenérie, která se 
nejvíce podobala tehdejší realitě. Na popsání všem momentů zde není prostor a tak 
alespoň přikládám pár fotografi í, snad přiblíží tamní atmosféru.

Kdo byli oni Dragouni? 
Gardoví dragouni – „Dragons de la Garde“ zvaní též „Dragons de l´Impératrice“ – 
císařovnini dragouni byli založeni Napoleonovým dekretem v březnu 1806. Po jejich 
první prezentaci se císařovna Josefína rozhodla, že bude jejich kmotrou. Dragouni 
měli většinou hnědé koně. Dnes jezdeckou jednotku tvoří cca deset jezdců v zele-
ných uniformách se zlatými přilbami v čele s Modřickým rodákem Ivanem Vystrči-
lem, který tuto jednotku vede a historií napoleonských válek se zabývá více než 20 
let.

Jedním z nejzajímavějších momentů bylo náhodné 
setkání s paní Jacqueline Stevnsborg, která je potom-
kem jednoho z Dragounů. Její pra, pra, ... pra-dědeček, 
Mathurin Eveno, který žil v letech 1775 až 1848, sloužil 
jako dragoun celých 21 let, prošel všemi bitvami a pře-
žil. V roce 1814 byl vyznamenán Řádem čestné legie. 
Moment, kdy se potkáte s někým, pro koho je to, co 
děláte, spjato s rodinou a předky, byl moment, který 
se nedá ani popsat slovy. Vždyť je to 200 let a paní Ja-
cqueline, hrdě držela fotku jejího předka i řádem a de-
kretem o jeho službě v armádě císaře Napoleona. 

Dragoun Erik Mikuš, Fotky: JK Acaballado®, o.s.

Dragouni měli tu čest 

se u Waterloo setkat i s 

mužem, který se jmenuje 

Jean-Christophe Napoléon 

Bonaparte a je skutečným 

potomkem císaře Napoleo-

na (uprostřed).

Také jsme měli tu čest 

doprovázet Napoleona 

jako jeho stráž.  Dragouni 

kolem Napoleona.
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SPORT

Ragby klub Dragon Brno

Reprezentant České republiky v kategorii U18, 
člen rugby klubu DRAGON BRNO, student 
Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, mod-
řický Roman Sklenský se stal 20. 6. 2015 se 
svým týmem mistrem České republiky v rug-
by 7's v kategorii U17. Na sobotní fi nálový tur-
naj přeboru ČR v rugby 7's hráči rugby klubu 
DRAGON BRNO pod vedením trenérů Martina 
Škáry a Jana Zavadila rozhodně neodjížděli 
jako favorité. Výsledky rugby klubu na turna-
jích v Brně a v Havířově je sice opravňovaly 
k jistému optimismu, zároveň si však byli vě-
domi síly jejich soupeřů. Na rozdíl od začátku 
sezóny, kdy je decimovaly nemoci a zranění 
(Roman Sklenský byl pátý měsíc po operaci 
kolene a úspěšné rehabilitaci), měli opačné 
problémy. A to vybrat hráče, kteří se mohou 
zúčastnit fi nálového turnaje. Zahrát si alespoň 

pár minut by si zasloužili nesporně všichni. Nehrající účastníci poskytli hráčům do-
konalý servis a morální podporu. To samé platí o rodičích, kteří jim poskytli odvoz a 
v hledišti se také neztratili. Všem moc děkujeme. Díky patří i Adamu Burianovi, který 
připravoval  juniory na „sedmičkovou“ část sezóny a má na jejich úspěchu velký 
podíl.

ZLÍN vs DRAGON  -  0 : 39
VYŠKOV vs DRAGON  -  12 : 12
SEMIFINÁLE: DRAGON vs ŘÍČANY -  24 : 21
FINÁLE: VYŠKOV vs DRAGON  -  19 : 21
Finálové utkání hráči Dragonu začali nad všechna očekávání. Po položených pětkách 
a 2xKPP (kop po pětce) vedli již 0:14. Sebevědomý soupeř ovšem nesložil zbraně a 
devatenácti body zápas otočil. Zápas se hrál ve vysokém tempu a obě mužstva bo-
jovala na samé hranici svých schopností. V tomto souboji vůlí byli hráči Dragonu ti 
silnější. 
V samém závěru utkání položili poslední pětku turnaje. Po celý turnaj jim nešly kopy 
úplně ideálně, ale ve fi nále je spoluhráči bezchybnými kopy podrželi. Na položení 
skončil zápas nerozhodně a právě kopy po pětkách rozhodly o fi nálovém vítězství 
hráčů Dragonu.

text a foto: archiv Dragon

Skončil pátý rok mládežnického fotbalu MFK Modřice

Protože ukončením této sezóny má modřický klučičí fotbal důvod k oslavám – završi-
li naprosto senzační pátý rok fungování (nebo znovuobnovení, chcete-li), ráda bych 
aspoň velmi krátce shrnula, jak se malým fotbalistům v tomto roce dařilo.

Zaprvé musím zmínit práci trenérů Mariána Lobotky a Františka Dvořáka, kteří si vza-
li na starost předpřípravku. Jejich práci by asi ocenila i nejedna učitelka v mateřské 
škole. Přes veškeré to zavazování kopaček, upravování dresů, čůrání ke stromečku 
a uklidňování po neproměněné penaltě si vedli velmi profesionálně a připravili tyto 
pětileté caparty na to, že po prázdninách už někteří z nich obléknou modřické dresy 
a vyrazí na plac plnohodnotně podpořit mládežnickou kopanou.

Skvělých výsledků dosáhla mladší přípravka. Pod křídly Stana Slováka a Marka Lou-
čanského celý tým jak v mistrovských utkáních, tak v zimním turnaji v Žabčicích i 
v turnajích dalších bojoval o prestižní přední místa v žebříčku a dařilo se. Výsledky 
se dají dohledat na webových stránkách, ale nejde o ně. Mluvíme tu o týmu kluků, 
kteří jsou naprosto senzační, dokázali si vykolíčkovat místo na výsluní i bez podpory 
starších kluků a jsou připravení postoupit do starší přípravky. Držíme palce! 

Mladší žáci odehráli jednu i druhou sezónu tohoto roku s nasazením všech fotbalo-
vých sil. Mladších žáků je pomálu a tak jim pomáhají ti ze starší přípravky. 

Nakonec skončili mladší žáci po celoročním úsilí na druhém místě. 

Starší přípravka se pod vedením trenérů Romana Mulíčka a Petra Šišky probojovala 
do krajského kola. To se konalo v Zastávce u Brna a nesporně nás všechny překva-
pilo. Poté co se kluci převlekli v autobuse (klíč od šatny byl poněkud nedobytný), 
čekal je na trávníku dočista šok. „Jejda, tyhle kluky znám!“ hlásili Dominik, Vojta a 
Damián. No jasně, ze Zbrojovky, ale kde se vzali například v týmu Novosedel? Naši 
kluci skončili nakonec sedmí, i když právě ty Novosedly porazili docela vysoko 6:2. S 
Vyškovem a se Šanovem prohráli o chlup. Prostě není každý den posvícení, nakonec 
i prohrávat se kluci musí naučit. 

Hřát je ale může, že hráli fair play. Bez půjčených hráčů a bez podvodu. V sestavě, 
která celý ten rok pracovala na tom, aby se do krajského kola dostala. Že nakonec 
bude z krajského kola fraška, kdy si týmy polovinu hráčů půjčí odjinud, nejraději z 
prestižních brněnských klubů, to bylo překvapení. 

Kluci ale postup do krajského kola i tak cestou zpátky v autobuse zpěvem oslavili, 
společně s tatínky. Vždyť bylo co slavit. Celý rok byl víc než úspěšný!

Mějte, kluci, krásné prázdniny!

text: Vlasta Zápecová
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Fotbalový turnaj v Městečku Trnávka, aneb Něco za něco!

Sezóna malým fotbalistům neskončila postupem do krajského kola, ale až víkendo-
vým turnajem v Městečku Trnávka. Loni tento turnaj kluci absolvovali v dresu Bílo-
vic, letos tam odjeli za Modřice, se čtyřmi bílovickými. 
Od začátku si vedli skvěle, takže v sobotu večer už věděli, že budou bojovat o me-
daile.
Organizátoři stejně jako loni připravili na večer skvělý program. Vloni si kluci místo 
diskotéky střihli o půlnoci přátelák s fotbalisty z Ivančic. Letos tam Ivančičtí nebyli, 
takže se naši kluci po pár soutěžích odebrali spát.
Dobře udělali. Druhý den vypadali čerstvě a odhodlaně. Ve čtvrtfi nále se utkali se 
slovenským týmem z B. Štiavnice a přesvědčivě vyhráli 7:2. 
V semifi nále ale narazili na boskovické fotbalisty a připravili nám infarktový stav. V 
hracím čase skončili nerozhodně 1:1. Přišlo na penalty, ale ty jsem neviděla, tuto epi-
zodu si ráda nechám ujít. Loni v penaltových rozstřelech Modřičtí (vlastně Bílovičtí) 
prohráli dva zápasy a skončili čtvrtí. Vypadalo to, že se bude situace opakovat. Ode-
šla jsem dost daleko, abych penalty neviděla, ale dost blízko, abych slyšela modřické 
a bílovické fanoušky, z čehož nebylo možné nepoznat, že to tentokrát našim klukům 
vyšlo.
Dostali se do fi nále. Teď už úplně v pohodě, protože sám nástup na fi nálové utkání, 
s vyhlášením všech hráčů jmenovitě, se spoustou diváků, kteří se seskupili kolem 
hřiště, byl slavnostní a kluci bezesporu zažili několik minut fotbalové slávy. A možná 
i díky tomu hráli s přehledem, užívali si to a nakonec Vysoké Mýto porazili 5:0. 
Modřičtí a bílovičtí kluci turnaj v Městečku Trnávka vyhráli. Odvezli si ten největší 
pohár, který se tu nabízel, a Damián Strnad i ocenění za nejlepšího hráče turnaje. A 
že si této trofeje velice cenil, je evidentní. Když v šatně kluci odzpívali Vysoký jalo-
vec a převlekli se z dresů, Damián zjistil, že na něj nezbyly kalhoty. Seděl na lavici, 
k srdíčku si tiskl sošku nejlepšího hráče a čekal, jak tato prekérní situace dopadne. 
V šatně nezůstalo nic, ani nejsepranější tepláky. Odjel z turnaje jenom v trenkách, 
ale bez jediné slzičky. Ani na chvilku neodložil trofej nejlepšího hráče, usmíval se a 
kalhoty mu byly úplně ukradené, doslova. 
Bylo to úžasné – že si ten slastný pocit nenechal zkazit. Jenom jsem při odjezdu pře-
mýšlela, jestli by se usmíval, kdyby se, slovy Járy Cimrmana, někomu hodily i jeho 
boty. Asi jo, obul by si kopačky a odjeli bychom domů v plné fotbalové polní…

Díky všem klukům za senzační završení pátého roku modřické mládežnické kopané. 
A myslím tím skutečně všechny kluky – školkáče z předpřípravky, šampiony z mladší 
přípravky, fotbalisty ze starší přípravky a skvělé mladší fotbalové žáky. 
Hezké prázdniny, kluci, a klidnou dovolenou trenérům a všem fanouškům MFK Mod-
řice!

Text: Eva Strnadová, foto: Vl. Čičmanský
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Anavita v Modřicích slaví! Její klientka paní Mazalová se dožila 
102 let

Jen pár desítek lidí v Jihomoravském kraji má to štěstí, že se jejich věk pře-
houpl přes neuvěřitelných 100 let. Je mezi nimi i modřická rodačka paní Anna 
Mazalová. 16. června totiž oslavila ještě o dva roky více, tedy 102 let. Klientce 
Domova seniorů Anavita v Masarykově ulici, specializovaného na Alzheimero-
vu chorobu, přišel kromě rodiny a zaměstnanců Anavity pogratulovat také 
modřický starosta pan Josef Šiška. 

Obdivuhodné citové pouto, které by s klidem mohlo aspirovat na příklad lid-
skosti, empatie a těch nejpevnějších rodinných vazeb třeba do učebnic Rodinné 
výchovy pro školáky. Přesně takové totiž mají mezi sebou modřické klientky 
paní Věra Cahová (81) se svou maminkou Annou Mazalovou.  Když před lety 
dvaaosmdesátiletá paní Věra Cahová přestala zvládat náročnou péči o svou 
nemocnou matku a svěřila ji do péče sociálním pracovníkům a zdravotníkům v 
Modřicích, nedokázala svou matku nechat samotnou. Prodala domek a odstě-
hovala se za ní do zařízení pro seniory.

„Řekly jsme si totiž, že se nikdy neopustíme,” vysvětluje usměvavá dáma, jejíž 
maminka se v polovině června stala v Anavitě celebritou, když oslavila 102 let. 

Popřát jedné z nejstarších obyvatelek jihomoravského kraje už od rána přicházeli 
nejen zaměstnanci Anavity. S kyticí a dárkovým balíčkem plným dobrot přispěchal 
do jejího apartmánu za Město Modřice také starosta pan Ing. Josef Šiška a paní Lenka 
Studýnková ze Sboru pro občanské záležitosti.

„Oběma dámám to udělalo obrovskou radost, zářily jim oči a usmívaly se. Pan sta-
rosta přitom naše oslavence navštěvuje pravidelně. Vždy si krásně popovídají o tom, 
co je v Modřicích nového, co se chystá, nebo třeba na jakou výstavu se naši klienti 
mohou přijít podívat," poděkovala vedoucí sociální péče modřického Domova pod 
značkou Anavita Veronika Šilhanová.

Příběh 102 leté modřické rodačky oslovil a lidsky zasáhl všechny, kdo paní Mazalové 
přišli pogratulovat.

„Maminka už osm let leží. Nemluví, ale vnímá. Má u sebe oblíbeného plyšáka, které-
ho nedá z ruky," hovoří láskyplně dcera oslavenkyně. A jaký je podle ní recept na ma-
minčinu dlouhověkost? „Ona vždy tvrdě pracovala, především v textilním skladu,” 
vysvětluje Věra Cahová. Při stovce své matky se smíchem v hlase vzpomínala, jak 
nikdy nebyla daleko od kdejaké „klukoviny”. „Třeba si vzpomínám, jak učila svého 
vnuka, tedy mého syna, lézt kdysi po stromech. Podívala jsem se jednou takhle na-

horu do naklánějících se korun a zatrnulo ve mně. Jeden strom se nahýbal na jednu 
stranu, druhý na druhou a ve větvích byla moje rozesmátá maminka," vzpomíná 
jedna z modřických klientek na úsměvné kapitoly z rodinného života.

Paní Mazalové i její dceři přejeme za tým zaměstnanců Anavita a.s. hodně zdraví.
Text: Hana Raiskubová, foto: archiv Anavita.
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce června, které řešili strážníci Městské 

policie Modřice:

Dne 2. 6. strážníci MP vypomáhali státní policii při střežení pachatele krádeže, mezi-
tím OOP Rajhrad úspěšně dopadl zbytek pachatelů.

Dne 6. 6. hlídka MP pátrala v katastru města po osobě, která opustila domov pro 
seniory a dlouho se nevracela. Osoba byla nakonec nalezena v pořádku 
v Brně.

Dne 8. 6. v ranních hodinách řešili strážníci aktivaci EPS na objektu jedné z místních 
fi rem. Hlídka na místo přijela se značným zpožděním, neboť se o vloupání 
do objektu dozvěděla až od PČR. Mezitím pachatelé unikli. Upozorňujeme 
tedy občany, že MP Modřice má NONSTOP provoz a dojezdová doba je 
mnohem kratší než u státní policie.
Téhož dne navštívila stanici MP Mateřská škola Mrňata, které strážníci 
předvedli své vybavení a s dětmi hovořili na různá zajímavá témata.

Dne 10. 6. se hlídce MP přihlásil muž, který uvedl, že chce spáchat sebevraždu, ne-
boť jej už nebaví život. Jelikož měl muž již z dřívější doby ruce pořezané a 
hrozilo, že tak opravdu učiní, strážníci přivolali RZS, která muže převezla 
na psychiatrii do Černovic.

Dne 11. 6. se strážníci MP Modřice zúčastnili závodů střelby z pistole „O pohár sta-
rosty města Mikulov“, kde obsadili celkově 21. místo z celkového počtu 33 
družstev. Nejlépe v kategorii jednotlivců dopadl str. Bartošek, který obsadil 
40. místo z celkového počtu 107 účastníků.

Dne 13. 6. strážníci MP asistovali státní policii a RZS při náhlém úmrtí muže. 
Téhož dne a další den při průtrži mračen opět strážníci usměrňovali pro-
voz v zatopeném podjezdu. 

Dne 19. 6. strážníci MP uspořádali 2. ročník sportovního dne pro druhý stupeň zá-
kladní školy. Vítězům gratulujeme.

Dne 20. 6. strážníci spolupracovali s organizátory při akci Středověká bitva.  
Dne 22. 6. bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Brněnská je ulomená větev a ta za-

sahuje do vozovky. Strážníci situaci prověřili a zjistili, že se jedná o velký 
kus, kdy nebylo v silách MP, aby větev odstranila. Proto byli přivoláni pro-
fesionální hasiči, kteří větev odborně rozřezali a odklidili. Strážníci mezitím 
usměrňovali provoz.

Dne 23. 6. přijali strážníci MP oznámení od ostrahy OC Olympia, že v prostoru par-
koviště se pohybuje malá holčička. Po příjezdu hlídky na místo již byla 
dívenka v rukou ostrahy a strážníci MP provedli předání rodičům v místě 
jejího trvalého pobytu.

Dne 26. 6. strážníci ve spolupráci s PČR pátrali po muži, který měl napadnout nožem 
řidiče autobusu MHD. Pachatel byl nalezen, PČR si muže vyslechla, avšak 
napadení se nepotvrdilo.

Dne 30. 6. při příležitosti konce školního roku strážníci prováděli zvýšený dohled nad 
přechody u základních škol. 
Téhož dne hlídka zlikvidovala ve spolupráci s četou města černou skládku, 
kterou zde zanechal jeden bezdomovec.

Návštěva dětí z MŠ
Foto: Miroslav Havelka

Vítězové sportovního dne na ZŠ
Foto: Fajks Petr

Závody ,,O pohár starosty města Mikulova"
Foto: Mikulášek René

www.mpmodrice.cz

Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks



1Inzercei
www.mesto-modrice.cz 171170 Zpravodaj 7-8/2015 InzerceŽivot v našem městě 

1Společenská kronikas

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 někte-
rých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to 
nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň 
je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve 
Zpravodaji města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s tr-
valým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání 
jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní 
návštěvu starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, 
aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní ná-
vštěvy vedení města Modřice. 
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-
rice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Mazalová  Anna
Šimlová  Žofi e
Marschal  Jiří
Smejkal  Jan
Smejkalová  Stanislava

Štěpánková  Markéta
Bernaciková  Laura
Tušar  Jakub
Partl  Adam
Bubniak  Jan
Law  Benjamin
Proks  Ondřej

Hradský  Miloslav
Krátká  Milada

DIRS BD s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, I  27742172 
 

 

 

Nabízíme bydlení v klidném 
komorním prost edí uzav eného 

areálu 
- Mod ice, ul. Prusinovského 

 
Malý bytový d m:    3 byty 2+kk 

3 byty 3+kk 
 

P edpokládané dokon ení výstavby 
4/2016 

 

Kontakt: e-mail dirs@dirs.cz 

        tel. 549 212 715 

                       mob. +420 777 746 033 
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Koupím byt
2-3+1 v Modřicích.
Balkon výhodou.
Tel. 604 522 895

Koupím rodinný 
dům se zahrádkou

v Modřicích a blízkém okolí.

Tel. 607 496 359
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VÝUKA ANGLIČTINY 

V MODŘICÍCH POKRAČUJE 
KDY:  září 2015 – červen 2016

KDE:  Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem) 

PRO KOHO:
                 začátečníci, mírně pokročilí (individuálně i v malých skupinách -
                 max. 4 osoby)

KDO:  Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ:  příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.



Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 

 
 
 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 
mob.: 733 331 065 
mob.: 603 254 455 
 
info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 
 

 Elektromontáže, revize, správa budov 
 Inteligentní rozvody 
 STA – rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 

 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.Lenka Višňovská

realitní makléřka

Direct

604 964 784
RÁDA VÁM POMOHU S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI !

lenka.visnovska@re-max.cz

OČISTÍME VAŠÍ NEMOVITOST OD ZÁVAZKŮ - 100% PRÁVNÍ DOHLED
VYPLATÍME ZA VÁS: PŮJČKY, DLUHY, EXEKUCE, ZÁSTAVY V KATASTRU, ZÁLOHY NA BYDLENÍ

RE/MAX Direct, Bubeníčkova 6, 615 00 Brno, www.re-max.cz/direct
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MUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

179www.mesto-modrice.cz

po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

11.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

Opakovaně týdně

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015

1. 9. Zahájení školního roku na ZŠ Modřice

25. 9.-27. 10. Památky na cechy a řemesla v Modřicích - městské muzeum

25. 9. Zahájení vystavy perníčků - městská knihovna

27. 9. Den otevřených dveří, prodejní výstava zdobených perníčků - městská knihovna

Události

178 Zpravodaj 7-8/2015Inzerce



Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Eva Strnadová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky do posledního
pracovního dne v měsíci.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Vlasta Zápecová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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