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ZPRÁVA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
do rukou se vám dostává nové číslo Zpravodaje, které uzavírá první ucelené čtvrtletí nového volebního období 2014–2018 daného zasedáním zastupitelstva v měsíci
prosinci 2014 a konče zasedáním zastupitelstva v měsíci březnu. Toto období bylo
ve znamení zejména konce kalendářního roku 2014 a s ním spojených vánočních a
novoročních svátků. Jelikož bylo v říjnu 2014 zvoleno nové zastupitelstvo, tak dotčené období bylo hlavně dokončením rozpracovaných a přípravou nových projektů
převzatých z předchozího volebního období.
Na poli politickém či meziobecním byl zahájen projekt meziobecní spolupráce v rámci obcí spadajících pod Obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) Šlapanice, který je podporován Evropskou unií. Je připravován Dobrovolný svazek obcí Správního
obvodu ORP Šlapanice bez jakýchkoliv vstupních poplatků. Svazek má stanovena
pevná témata školství, sociální oblast a odpadové hospodářství. Jako další volitelnou
oblast si obce zvolily téma bezpečnost. Jak se bude projekt nadále rozvíjet, Vás budu
v budoucnu informovat.
Po komunálních volbách 2014 a změně ve vedení městské části Brno-Jih došlo k zahájení vzájemné komunikace a přípravě spolupráce mezi oběma samosprávami. Dnes
je rozpracován první projekt spolupráce, a to příprava budoucí výstavby chodníku
Modřice–Přízřenice. Vzájemně jsou odsouhlaseny ﬁrmy, které předloží ﬁnanční nabídku na vyhotovení investičního záměru a nejvýhodnější nabídka bude oslovena.
Dále se také jedná s městskou částí Brno-Jih o možném propojení splaškové kanalizace z oblasti tzv. „kopečku“ v Přízřenicích na splaškovou kanalizaci města Modřice
v ulici Masarykova.
Poslední pracovně-politická spolupráce je v oblasti nového vydání Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Dne 17. 2. 2015 proběhla schůzka spolupracujících obcí, kde byla prezentována připravovaná studie řešení dopravy ze
strany obcí. Také jsme byli seznámeni s pokračujícími pracemi na ZÚR JMK a byl
odsouhlasen další společný postup v řešení JZT, JT a JVT.
Co se týče aktivit přímo ve městě, tak bych zde zejména zmínil dokončování návrhu
Územního plánu Modřice (ÚP) zpracováním podaných připomínek. Při vypořádávání připomínek proběhlo několik jednání s JMK a Ministerstvem dopravy ČR (MD).
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Dnes jsou všechny náležitosti ÚP projednány, připomínky vypořádány a čistopis je
vyvěšen k veřejnému projednání s občany, které proběhne 13. 5. 2015.
Druhým významným projektem je příprava výstavby víceúčelové sportovní haly.
V současné době jsou zveřejněny zadávací podmínky architektonické soutěže „O návrh víceúčelové sportovní haly Modřice“ včetně všech podkladů. Dne 29. 1. 2015 zasedala ustanovená pracovní skupina, která projednala a upravila Stavební program.
Dne 3. 3. 2015 poprvé zasedala hodnotící porota a zahájila tak svoji činnost. Nejzásadnějším rozhodnutím poroty bylo na doporučení odborných porotců provést soutěž
jako dvoukolovou, a to z důvodu možnosti ve druhém kole upřesnit naše zadání
plynoucí z výsledků prvního kola. Zadávací podmínky jsou odsouhlaseny Komorou
architektů a schváleny RMM. Termín vyhlášení soutěže byl 20. 3. 2015 a celá soutěž
bude ukončena před zasedáním ZMM v měsíci září. S výsledky bude seznámena
veřejnost formou výstavy návrhů a výběr poroty bude předložen na zasedání zastupitelstva v měsíci září.
Dále se do konečného stadia dostalo zavedení hromadné dopravy do lokality Bobrava. Legislativní podmínky stanoví zveřejnění plánované smlouvy s dopravcem na
úřední desce po dobu 60 dní. Vše ostatní, jízdní řád, smlouva, zastávky atd. jsou
dnes připraveny. Po uplynutí stanovené doby se předpokládá zahájení provozu – ve
2. polovině dubna.
Město bylo pozváno na jednání v otázce plánované rekonstrukce dálnice D2 v úseku
od křížení s D1 po sjezd Chrlice. Investor akce MD nás společně s projektantem ubezpečil, že objízdnými trasami nebude dotčeno centrum našeho města.
U ostatních investičních akcí plánovaných na letošní rok probíhá jejich příprava.
Období přelomu roku není jen o ukončení a přípravě projektů, ale je to doba vánočních svátků, plesů a dalších kulturních akcí. Nejprve jsme na počátku adventu
společně rozsvítili vánoční strom, proběhl Vánoční jarmark v areálu ZŠ Modřice a
oslavili jsme tradičně před radnicí příchod nového roku.
Před svátky a během svátků proběhl vánoční koncert na radnici za tradiční účasti
členů BROLN a v kostele sv. Gotharda vystoupil pěvecký sbor Kantiléna. Dne 31. 1.
2015 město uspořádalo 17. městský ples a podpořilo plesy dalších místních spolků
jako myslivců, zahrádkářů, farníků a naposledy dobrovolných hasičů. Dnes se již
město a zejména KŠK připravují na první akce jarních měsíců, jako je dětský karneval a pálení čarodějnic.
V otázce personálního obsazení zaměstnanců městského úřadu nedošlo v tomto
směru k žádným změnám.
Ing. Josef Šiška
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Kompletní zápis ze 3. veřejného zasedání ZMM konaného
dne 09. 03. 2015
Vážení spoluobčané,
právě držíte ve svých rukou nové číslo Zpravodaje města Modřice, které je svým
obsahem vskutku přelomové. Zásadní změnou je skutečnost, že od dubnového čísla
bude, vždy po zasedání Zastupitelstva města Modřice tj. 4x do roka, ve Zpravodaji
zveřejněn celý zápis z průběhu zasedání zastupitelstva.
Na 3. zasedání ZMM, konaném dne 9. 3. 2015, tento návrh podala zastupitelka Sylva
Bernátová a usnesením č. 3Z-4.1/2015 byl návrh schválen poměrem hlasů 12 pro,
0 proti a 2 se zdrželi.
Aktivní občan mající zájem o dění v obci měl a i nadále má možnost do zápisů i usnesení ze zastupitelstva nahlížet na městském úřadě a oba dokumenty jsou již několik
let zveřejňovány na webových stránkách města.
Proto domněnky některých zastupitelů, že jsou-li zveřejňovány ve Zpravodaji pouze
schválená usnesení se jmenovitým hlasováním a komentářem k některým usnesením, je to netransparentní a zavádějící, jsou liché. Od Vás občanů jsme v minulých
letech nezaznamenali žádný podnět či požadavek na zveřejňování kompletního zápisu ve Zpravodaji. Měli jsme tedy za to, že způsob informování občanů o dění v obci
je dostačující.
Jelikož má stávající nejužší vedení města Modřice i nadále zájem být vůči Vám občanům plně otevřené a transparentní v intencích platných zákonů, byl tento návrh
paní Bernátové přijat.
Pro upřesnění je třeba dodat dle zákona o obcích, že usnesení nabývá účinnosti jeho
odhlasováním přímo na jednání zastupitelstva a zápis ze zastupitelstva není doslovným přepisem celého jednání.
Zveřejňování celého zápisu ve Zpravodaji města bude mít současně i negativní dopad. Dojde 4x za rok podle nás k neúměrnému zvýšení počtu stran (jeden zápis
ZMM má v průměru 20 stran formátu A4). Tím budou přirozeně zvýšeny náklady na
vydání Zpravodaje (dnes hradíme za přípravu a tisk jednoho měsíčního čísla částku
v průměru cca 25 000 Kč při počtu 2300 výtisků) a také dojde ke zvýšení nákladů za
roznos (průměrně 2200 Kč/měs.).
Nejlepší informace ovšem získáte, když se přijdete osobně podívat na zasedání zastupitelstva města. Velmi rád Vás na nich přivítám.
Ing. Josef Šiška
starosta města Modřice
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USNESENÍ ZMM č. 3/2015
z 3. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 9. března v 18 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné
(v počtu 14 zastupitelů, jmenovitě
viz prezenční listina, řádně omluven
zast. Kratochvíl z důvodu nemoci).
Usnesení 3Z-Ú/2015: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 3. řádného veřejného
zasedání ZMM Dagmar Hoškovou,
DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 3.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Pavla Dolečka a zastupitele Erika Mikuše.
ZMM schvaluje program 3. řádného
veřejného zasedání ZMM s doplněním bodu 4. Publikování informací
ve Zpravodaji Modřice.
Hlasování: 14 pro,0 proti, 0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 3Z-1.1/2015: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice
o činnosti Městského úřadu Modřice
a Rady města Modřice za období od
2. řádného zasedání ZMM do 9. 3.
2015.

nám. Svobody 171 na červnové zasedání
ZMM.
Hlasování: 14 pro, 0 proti,0 se zdrželo

Usnesení 3Z-2.2/2015: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 3Z-3.1/2015: ZMM bere na
vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Modřice v
roce 2014 zpracovanou PČR Krajským ředitelstvím policie JmK OOP
Rajhrad.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-3.2/2015: ZMM bere na
vědomí Výroční zprávu Městské policie
Modřice za rok 2014.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Bernátová, Tomandl, Procházka, Konvalinková, Skalník, Brabec,
Ventruba, Slaný, Doleček, Šulová, Havlátová)
0 proti, 1 se zdržel (Mikuš)

Bod 4 – Publikování informací ve
Zpravodaji Modřice
Usnesení 3Z-4.1/2015: ZMM ukládá starostovi města Modřice Ing. Šiškovi
zajistit zveřejňování zápisu ze zasedání ZMM v modřickém Zpravodaji.

Hlasování: 14 pro, 0 proti,0 se zdrželo

Hlasování:12 pro (Šiška, Chybíková, Mikuš, Procházka, Tomandl, Bernátová, Havlátová, Šulová, Doleček, Ventruba, Konvalinková, Skalník),
0 proti, 2 se zdrželi (Brabec, Slaný)

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 3Z-2.1/2015: ZMM pověřuje RMM a starostu města přípravou
podkladů pro schválení nákupu RD

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2014
Usnesení 3Z-5.1/2015: ZMM bere na vědomí zprávu o procentuálním plnění
rozpočtu města roku 2014.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Usnesení 3Z-5.2/2015: ZMM schvaluje
Inventarizační zprávu roku 2014
o výsledku inventarizace majetku
města Modřice k 31. 12. 2014 včetně
příloh č. 1–5.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 3Z-6.1/2015: ZMM schvaluje
prodej pozemku par. č. 333/3 v k.
ú. Modřice o celkové výměře 19 m2
panu J. Š. za cenu 1500 Kč/m2.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.2/2015: ZMM schvaluje
prodej pozemku par. č. 333/5 v k.
ú. Modřice o celkové výměře 20 m2
manželům J. a L. M. za cenu 1500
Kč/m2.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.3/2015: ZMM schvaluje
prodej pozemku par. č. 514/5 v k.
ú. Modřice o celkové výměře 20 m2
panu L. K. za cenu 1500 Kč/m2.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.4/2015: ZMM schvaluje
prodej části pozemku par. č. 66/5 v
k. ú. Modřice o celkové výměře 11
m2 panu M. S. za cenu 1500 Kč/m2.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.5/2015: ZMM zamítá
prodej části pozemku par. č. 2025/1 v
k. ú. Modřice o celkové výměře 49 m2
společnosti DIRS BD, s. r. o.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.6/2015: ZMM zamítá
prodej pozemku par. č. 986/1 v k. ú.
Modřice o celkové výměře 195 m2
panu T. M.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Usnesení 3Z-6.7/2015: ZMM schvaluje
bezúplatný převod pozemků par.
č. 2248/1 a 2249/1 v k. ú. Modřice
z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na město
Modřice.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.8/2015: ZMM schvaluje
nákup pozemku par. č. 460/20 v k.
ú. Modřice o výměře 2203 m2 za
cenu 240 Kč/m2 od V. M., J. S. a R.
S. a úhradu poplatků spojených s
transakcí.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.9/2015: ZMM schvaluje
žádost o bezúplatný převod části
pozemku par. č. 1451/7 dotčeného
návrhem suchého poldru jako
veřejně prospěšného opatření města
Modřice a schvaluje přímý prodej
zbylé části pozemku městu Modřice.
Náklady na dělení pozemku půjdou
k tíži města Modřice.
Hlasování: 13 pro (Chybíková, Šiška, Ventruba,
Tomandl, Bernátová, Procházka, Slaný, Doleček,
Havlátová, Šulová, Konvalinková, Mikuš, Brabec),
0 proti, 1 se zdržel (Skalník)

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu roku
2015
Usnesení 3Z-7.1/2015: ZMM schvaluje
odměnu neuvolněným zastupitelům
města Modřice pro volební období
2014–2018 zast. Konvalinkové ve výši
2736 Kč a zast. Kratochvílovi 2736 Kč.
Hlasování: 11 pro (Chybíková, Šiška, Ventruba,
Havlátová, Brabec, Šulová, Doleček, Slaný, Mikuš,
Skalník, Konvalinková), 0 proti, 3 se zdrželi (Bernátová, Tomandl, Procházka)
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Usnesení 3Z-7.2.1/2015: ZMM schvaluje
neuvolněným zastupitelům Bernátové a Dolečkovi, kteří nejsou v
pracovním nebo jiném obdobném
poměru, náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce
zastupitele v roce 2015 ve výši 300
Kč/hodina. Náhrady budou poskytovány od 1. 4. 2015 formou měsíčních
úhrad.
Hlasování: 13 pro (Chybíková, Šiška, Ventruba,
Havlátová, Brabec, Šulová, Doleček, Slaný, Mikuš,
Skalník, Konvalinková, Procházka, Tomandl),
0 proti, 1 se zdržela (Bernátová)

Usnesení 3Z-7.2.2/2015: ZMM schvaluje
tyto činnosti, za které lze náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele požadovat:
a) zasedání zastupitelstva
b) účast na jednání z pověření ZMM
c) účast na jednání z pověření RMM
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-7.2.3/2015: ZMM stanovuje
k proplacení náhrad výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce
zastupitele doložit tyto doklady:
a) čestné prohlášení o skutečné
délce činnosti pro město
b) pozvánka, potvrzení, osvědčení
o účasti na jednání z pověření ZMM
nebo RMM
c) usnesení ZMM nebo RMM o pověření k účasti na jednání za město
Modřice
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-7.3.1/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření platů č. 1/2015
bez výhrad.
Hlasování: 12 pro (Chybíková, Šiška, Šulová, Havlátová, Mikuš, Brabec, Ventruba, Slaný, Bernátová,
Procházka, Doleček, Tomandl), 0 proti, 2 se zdrželi
(Skalník, Konvalinková)
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Usnesení 3Z-7.3.2/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši
příjmů 118 776 900 Kč a ve výši výdajů 93 584 800 Kč jako přebytkový bez
výhrad.
Hlasování: 9 pro (Chybíková, Šiška, Šulová, Havlátová, Ventruba, Slaný, Doleček, Šulová, Tomandl),
2 proti (Bernátová, Procházka), 3 se zdrželi (Konvalinková, Skalník, Mikuš)

Bod 8 – Zpráva z činnosti Finančního
výboru ZMM
Usnesení 3Z.8.1.1/2015: ZMM bere na vědomí zápis č. 01 ze dne 17. 12. 2014,
zápis č. 02 ze dne 14. 1. 2015 a zápis
č. 03 ze dne 11. 2. 2015 z jednání
Finančního výboru.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z.8.1.2/2015: ZMM schvaluje
Finančnímu výboru pravidelný roční
plán kontrolní činnosti Finančního
výboru na volební období 2014–2018
a Návod na schvalování ﬁnancování
z prostředků města Modřice – výtah
ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Bod 9 – Zpráva z činnosti Kontrolního výboru ZMM
Usnesení 3Z-9.1/2015: ZMM bere na
vědomí zápis z prvního zasedání
Kontrolního výboru ze dne 20. 1.
2015.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Bod 10 – Zvolení pověřeného strážníka Městské policie Modřice
Usnesení 3Z-10.1/2015: ZMM pověřuje
určeným strážníkem Městské policie
Modřice strážníka Lukáše Krakowczyka a schvaluje Rozsah pověření
určeného strážníka Městské policie
Modřice.

Zprávy z radnice

Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Slaný,
Brabec, Ventruba, Šulová, Havlátová), 5 proti
(Konvalinková, Mikuš, Bernátová, Procházka,
Tomandl), 1 se zdržel (Skalník)

Bod 11 – Různé, diskuse
Usnesení 3Z-11.1/2015: ZMM schvaluje
zařazení území města Modřice do
územní působnosti MAS Bobrava, z.
s., na období 2014–2020.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Bernátová,
Tomandl, Procházka, Mikuš, Skalník, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček, Šulová, Havlátová), 0 proti,
1 se zdržela (Konvalinková)

Usnesení 3Z-11.2/2015: ZMM schvaluje
dělbu kompetencí starosty, uvolněného místostarosty a neuvolněného
místostarosty pro volební období
2014–2018.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-11.3/2015: ZMM ukládá zastupitelům předložit návrhy na zhod-
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nocení ﬁnančních prostředků města
ke zpracování ﬁnančnímu odboru
Městského úřadu Modřice do 30. 4.
2015 a ukládá ﬁnančnímu odboru
Městského úřadu Modřice zpracovat
na červnové zasedání ZMM materiál
pro rozhodnutí ZMM k zhodnocení
volných ﬁnančních prostředků.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-11.4/2015: ZMM města
Modřice pověřuje RMM přípravou
a zajištěním podmínek na vkládání
smluv a faktur na stránky města do
příštího zasedání ZMM.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 3Z-11.5/2015: ZMM ukládá
starostovi města Ing. Šiškovi zajistit
opravu a přípravu památníku osvobození na nám. Svobody k 70. výročí
osvobození města Modřice.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

www.mesto-modrice.cz
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ZÁPIS ZMM č. 3/2015
z 3. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřic (dále jen
„ZMM“), konaného 9. března v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Přítomno:
14 zastupitelů (jmenovitě viz prezenční listina, řádně omluven zast.
Tomáš Kratochvíl z důvodu nemoci)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, že jednání
ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 14
přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je
usnášeníschopné.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: zastupitel Pavel Doleček a
zastupitel Erik Mikuš
Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty: 14 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) Projednání stanovených úkolů
3) Bezpečnostní situace města
3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2014

3.2 Výroční zpráva MP Modřice za
rok 2014
4) Projednání hospodaření města v roce
2014
4.1 Procentuální plnění rozpočtu v
roce 2014
4.2 Výsledky inventarizace majetku k
31. 12. 2014
5) Projednání majetkových transakcí
6) Upřesnění rozpočtu roku 2015
6.1 Projednání odměn neuvolněným
zastupitelům
6.2 Projednání náhrad neuvolněným
zastupitelům
6.3 Projednání rozpočtového opatření č.
1/2015
7) Zpráva z činnosti Finančního výboru
ZMM
8) Zpráva z činnosti Kontrolního výboru
ZMM
9) Zvolení pověřeného strážníka Městské policie
10) Různé, diskuse
Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání ZMM (Procházka):
Za bod 3. navrženého programu doplnit
jako bod 4. Publikování informací ve
Zpravodaji Modřice.
Hlasování o návrhu na doplnění programu
zasedání ZMM: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
Program byl schválen se změnou.

Předsedající konstatoval, že zápis z 2.
řádného veřejného zasedání ZMM
byl schválenými ověřovateli ověřen
a společně s usnesením byl uložen
k nahlédnutí u asistentky starosty

Zprávy z radnice

města. Do dnešního dne nebyly
podány žádné připomínky k oběma
dokumentům, a tak jsou považovány
za odsouhlasené.
Připomínky:
Mikuš – Upozornil zastupitele a občany
na vytváření vlastního záznamu.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 3. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar
Hoškovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu
3. řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Pavla Dolečka a zastupitele Erika Mikuše.
ZMM schvaluje program 3. řádného
veřejného zasedání ZMM s doplněním bodu 4. Publikování informací
ve Zpravodaji Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-Ú/2015

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl požadavek na informování
zastupitelů ohledně plánovaných
objízdných tras v souvislosti s plánovanou opravou mostů.
Šiška
– Informoval o jednání dne 10. 3.
2015 v otázce objízdných tras. Vyzval
zast. Mikuše k zaslání požadavků na
objízdné trasy.
Návrh usnesení:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města Modřice o činnosti Městského
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úřadu Modřice a Rady města Modřice za období od 2. řádného zasedání
ZMM do 9. 3. 2015.
Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3Z-1.1/2015

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi
Zprávu o plnění úkolů uložených na
zasedání ZMM starostovi či RMM.
Usnesení 2Z-4.1.2/2014
ZMM ukládá RMM uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úplatu na pozemek
par. č. 2027/3 v k. ú. Modřice mezi
městem Modřice (budoucí povinný)
a společností E.ON Distribuce, a. s.
(budoucí oprávněný).
Plnění usnesení
RMM usnesením 4R-3.11/2015 schválila
Smlouvu o zřízení služebnosti č.
15592013 na umístění trafostanice na
dotčeném pozemku za jednorázovou
úplatu 12 000 Kč bez DPH.
Usnesení 2Z-4.2/2014
ZMM schvaluje text Smlouvy o budoucím bezúplatném převodu příjezdové komunikace mezi městem
Modřice (nabyvatel) a společností
EL-INSTA CZECH, s. r. o. (převodce)
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy po předložení kladných stanovisek ke studii dopravního řešení
dotčené lokality od DOSS.
Plnění usnesení
Smlouva byla starostou podepsána 11.
2. 2015 po projednání a kladném vyjádření zástupce JmK (pan Franěk)
a MD (pan Marec). Současně bylo
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řešení projednáno bez připomínek
se zástupci ŘSD.
Usnesení 2Z-6.6/2014
ZMM schvaluje Smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření města
Modřice za rok 2015 s nezávislou auditorkou Ing. Alenkou Bozděchovou
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Plnění usnesení
Smlouva je podepsána
Usnesení 2Z-8.1.2/2014
ZMM schvaluje vypsání architektonické
soutěže o návrh stavby víceúčelové sportovní haly a pověřuje jejím
provedením RMM na doporučení
pracovní skupiny.
Plnění usnesení
Schůze ustanovené pracovní skupiny se
uskutečnila dne 29. 1. 2015 za účasti
všech jmenovaných. Na jednání byl
sestaven do konečné podoby stavební program. Na základě stavebního
programu společnost DEA Energetická agentura, s. r. o., předložila RMM
dne 3. 2. 2015 ke schválení soutěžní
podmínky architektonické soutěže
„O návrh víceúčelové sportovní
haly Modřice“ (schváleno usnesením 4R-7.1.1/2015). RMM na témže
zasedání schválila konečné znění
stavebního programu, schválila složení poroty architektonické soutěže
a její náhradníky a schválila přizvání
odborníků pro architektonickou soutěž (přijatá usnesení č. 4R-7.1.2/2015;
4R-7.2.1/2015; 4R-7.2.2/2015 a 4R7.2.3/2015). Takto schválené soutěžní
podmínky byly zaslány ke schválení
Komoře architektů. Na schůzi RMM
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plánované na 9. 3. 2015 budou do
soutěžních podmínek maximálně
schváleny připomínky Komory
architektů a 10. 3. 2015 bude Soutěž
vyhlášena.
Při komentáři upřesněn termín
vyhlášení soutěže na 20. 3. 2015 a
nastíněn termín ukončení před zářijovým ZMM.
Usnesení 2Z-8.1.3/2014
ZMM pověřuje RMM přípravou výběrového řízení na zpracovatele projektu
víceúčelové sportovní haly navazujícího na architektonickou soutěž.
Plnění usnesení
Usnesení začne být plněno po ukončení
a vyhodnocení architektonické soutěže „O návrh víceúčelové sportovní
haly Modřice“.
Usnesení 2Z-12.1/2014
ZMM pověřuje KV a zastupitele Ventrubu provedením šetření u MP
Modřice za účelem doporučení na
pověřeného strážníka MP s předložením výsledku na březnovém ZMM
2015.
Plnění usnesení
KV nebyly předloženy doposud žádné
zápisy o plnění tohoto usnesení.
Doplněné plnění úkolů na zasedání
ZMM – usnesení 2Z-12.1/2014
Dodatečně v podkladech na stůl zastupitelé obdrželi zprávu Kontrolního
výboru o výsledcích šetření stavu
Městské policie Modřice, která bude
projednána jako součást bodu 9
dnešního programu. Dále pak 18. 2.
2015 předložil zast. Ventruba svoji
vlastní zprávu – úkol splněn.

Zprávy z radnice

Usnesení 2Z-14.1/2014
ZMM bere na vědomí odmítnutí schváleného ﬁnančního daru ve výši
50 000 Kč na opravu RD, Modřice
paní O. V.
Plnění usnesení
Z diskuse k tomuto usnesení vyplynulo,
že starosta má oslovit rodinu V. v
otázce prodeje dotčeného objektu
RD městu Modřice. Starosta korespondencí ze dne 18. 2. 2015 nabídl
majitelům RD uskutečnění jednání
o možnosti odkupu nemovitosti
městem. Tento krok podporuje svým
přípisem také čestná občanka města
a členka muzejního spolku E. M.
Doplněné plnění úkolů na zasedání
ZMM – usnesení 2U-14/1/2014
Paní O. V. prodává svůj rodinný dům
prostřednictvím realitní kanceláře z
Rosic. Její zástupkyně oslovila město
dne 5. 3. 2015 a proběhla první
informativní schůzka. Cena v realitní
kanceláři je stanovena na 6 500 000
Kč
V diskusi vystoupili:
Skalník
– Vznesl dotaz na názor starosty
města na prodej předmětné nemovitosti.
Konvalinková
– Doporučila realitní kancelář z této
transakce vynechat a domluvit se
přímo s majiteli nemovitosti a tím
ušetřit na provizi pro realitní kancelář, pokud není smlouva exkluzivní.
Dále doporučila nákup nemovitosti za odhadní cenu znaleckého
posudku a vypracování znaleckého
posudku ze strany města.

141

Zpravodaj 4/2015

Bernátová
– Vznesla dotazy na plátce provize
realitní kanceláři a z jakého důvodu
byl dopis zaslán až v měsíci únoru.
Mikuš
– Navrhl oslovení banky pro zpracování odhadní ceny nemovitosti a
zorganizování prohlídky nemovitosti.
Ventruba
– Podpořil návrh prohlídky nemovitosti po domluvě s paní V.
Tomandl
– Vznesl dotaz na využití koupené
nemovitosti.
Slaný
– Nedoporučil schválit v usnesení
konkrétní cenu.
Šiška
– Informoval o zaslání dopisu paní
V. vzhledem k hektickému konci a
začátku roku, s návrhem na odkup
nemovitosti a o následné reakci
realitní kanceláře. Cena nemovitosti
je stanovena na 6 500 000 Kč a je
k případnému jednání. Smlouva s
realitní kanceláří je exkluzivní a provize realitní kanceláři platí kupující.
Objekt by byl využit pro muzeum
města.
Návrh usnesení:
ZMM pověřuje RMM a starostu města
přípravou podkladů pro schválení
nákupu RD nám. Svobody 171 na
červnové zasedání ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3Z-2.1/2015

V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl požadavek na průběžné
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informování vývoje projektu víceúčelové sportovní haly.
Návrh usnesení:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3Z-2.2/2015

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
3.1. Zpráva obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2014
V podkladech zastupitelé obdrželi
Zprávu o operativně bezpečnostní
situaci v okrsku Modřice za rok 2014
zpracovanou PČR obvodní oddělení
Rajhrad prap. Rostislavem Bojenčukem inspektorem. Vedoucí OOP
Rajhrad npor. Mgr. Bc. Aleš Kolář
se z pracovních důvodů z dnešního
zasedání omluvil.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz na informace o
počtu dopravních nehod z důvodu
nedání přednosti v jízdě, popřípadě
získání statistiky. Dále vznesl dotaz
na to, kdo je odpovědnou osobou
pro úpravy dopravního značení ve
městě a zda KSDÚP spolupracuje s
Městskou policií Modřice či Policií
ČR ohledně dopravního značení ve
městě.
Tomandl
– Vznesl dotaz na to, kdo určuje, v
které lokalitě města se bude provádět měření MP Modřice, a doporučil
měření na ulicích Komenského,
Benešova a Husova.
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prap. Bojenčuk – Zodpovídal dotazy
zastupitelům v rámci diskuse.
Chybíková
– Informovala o postupu při podávání návrhu na změnu dopravního značení a aktualizaci pasportu dopravního značení, které je v kompetenci
uvolněné místostarostky.
Šiška
– Informoval o průběhu měření ve
městě Modřice za poslední roky.
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku
Modřice v roce 2014 zpracovanou
PČR Krajským ředitelstvím policie
JmK OOP Rajhrad.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-3.1/2015

3.2 Výroční zpráva Městské policie
Modřice za rok 2014
V podkladech zastupitelé obdrželi velmi
podrobně zpracovanou Výroční
zprávu Městské policie Modřice za
rok 2014 včetně příloh s údaji o výkaznictví, kterou zpracoval strážník
Ing. David Tůma. Přítomen strážník
Lukáš Krakowczyk, coby styčný
strážník pro komunikaci s úřadem.
V diskusi vystoupila:
Bernátová
– Vyjádřila pochvalu za podrobné
zpracování zprávy, vznesla dotaz,
co je synantropní zvíře a nejčastěji
odchytávaná zvířata. Nejčastěji se
odchytávají psi, odpověděl strážník
Krakowczyk. (synantropní – tj. zvířata, jejichž přirozeným způsobem
života je volný pohyb v blízkosti lidských sídlišť a obydlí – např. toulavá
kočka).
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Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí Výroční zprávu
Městské policie Modřice za rok 2014.
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Šiška, Chybíková, Bernátová, Tomandl, Procházka, Konvalinková, Skalník, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček,
Šulová, Havlátová), 0 proti, 1 se zdržel (Mikuš)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3Z3.2/2015

Bod 4 – Publikování informací ve
Zpravodaji Modřice
Komentář zast. Procházka ohledně
článku v měsíci únoru od politického hnutí ANO, který chtěl uveřejnit
ve Zpravodaji města. Publikace
ve Zpravodaji se řídí Informačním
řádem, který byl schválen 10. září
2012, vzhledem k aktualizaci tiskového zákona v roce 2013 je nutné tento
Informační řád aktualizovat.
Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM ukládá starostovi města Modřice
Ing. Šiškovi zajistit zveřejňování zápisu ze zasedání ZMM v modřickém
Zpravodaji.
V diskusi vystoupili:
Konvalinková
– Vznesla návrh na zavedení
podmínky do Informačního řádu o
podávání příspěvků do Zpravodaje
nejpozději poslední pracovní den v
měsíci.
Mikuš
– Vznesl dotaz na uveřejněný plakát
KDU-ČSL na pořádaný Farní ples ve
Zpravodaji.
Šiška
– Informoval o důvodu zamítnutí
článku politickému hnutí ANO 2011,
na základě Informačního řádu,
který je v dnešní době v rozporu s
tiskovým zákonem. Redakční rada
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postupovala správně dle platného
předpisu města Modřice. Následně
informoval o přijatém usnesení
RMM na zveřejnění tohoto příspěvku s úpravami. Dále informoval o
aktualizaci Informačního řádu dle
platných právních zákonů na RMM
dne 9. 3. 2015.
Podal vysvětlení, že u kulturní akce –
plesu se nejedná o propagaci politické strany.
Dále k návrhu na zveřejňování celého
zápisu ze zasedání ZMM upozornil
na skutečnost, která zveřejněním tak
obsáhlého dokumentu povede k velkému rozšíření konkrétního daného
čísla a ke zvýšení nákladů na vydání
a roznos Zpravodaje.
Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM ukládá starostovi města Modřice
Ing. Šiškovi zajistit zveřejňování zápisu ze zasedání ZMM v modřickém
Zpravodaji.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Mikuš, Procházka, Tomandl, Bernátová,
Havlátová, Šulová, Doleček, Ventruba, Konvalinková, Skalník), 0 proti, 2 se zdrželi (Brabec, Slaný)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
3Z-4.1/2015

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2014
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
5.1 Procentuální plnění rozpočtu v
roce 2014
V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku procentuálního
plnění směrných ukazatelů rozpočtu
města 2014 oddělení paragrafů ve
vztahu ke schválenému rozpočtu na
rok 2014. Toto srovnání slouží pro
lepší orientaci a přehled o plnění
jednotlivých oddělení paragrafů a
také proto, aby zastupitelé viděli,
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že rozpočet města je sestavován a
čerpán obezřetně a zodpovědně s
ohledem na vývoj příjmů města.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Poděkoval za rychlé doplnění jeho
žádosti na vysvětlení plnění rozpočtu u položek větších než 15 % a taky
za úsporu na investiční akci zastávek
Bobrava. Vznesl dotaz na položku
– nenaplněné příjmy za sáčky na
bioodpad.
Procházka
– Vznesl dotaz na položku 3635
územní plán – nenaplněný příspěvek.
Bernátová
– Vznesla dotaz na položku 3725
oprava Sběrového dvora Modřice.
Konvalinková – Vznesla dotaz na zavedení dopravy do lokality Bobrava.
Tomandl
– Vznesl dotaz na PBDS nenaplněné
příjmy z 49 %.
Šiška
– Podal informace o zavedení
dopravy do lokality Bobrava cca od
května 2015 a vysvětlil nenaplněné
příjmy PBDS z důvodu postupného
obsazování bytů v roce 2014.
Mulíček
– Podal komentář zastupitelům k
dotazovaným položkám.
Chybíková
– Vysvětlila důvod odložení rekonstrukce Sběrového dvora Modřice.
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí zprávu o procentuálním plnění rozpočtu města roku
2014.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3Z-5.1/2015
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5.2. Výsledky inventarizace majetku
k 31. 12. 2014
V podkladech zastupitelé obdrželi
Inventarizační zprávu roku 2014
vypracovanou a schválenou Hlavní
inventarizační komisí.
Komentář předsedkyně hlavní inventarizační komise zast. Šulová.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje Inventarizační zprávu
roku 2014 o výsledku inventarizace
majetku města Modřice k 31. 12. 2014
včetně příloh č. 1–5.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-5.2/2015

Bod 6 – Projednání majetkových
transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
6.1 Prodej pozemku par. č. 333/3 ul.
Dobrovského k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k navrhovanému prodeji pozemku par. č. 333/3 na ulici
Dobrovského, který se nachází pod
stavbou garáže v majetku pana J. Š.,
Brno. Prodej je navrhován majetkovým odborem z důvodu narovnání
majetkoprávních vztahů. RMM svým
usnesením doporučuje schválení
prodeje majiteli garáže za cenu 1500
Kč/m2.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje prodej pozemku par.
č. 333/3 v k. ú. Modřice o celkové
výměře 19 m2 panu J. Š. za cenu 1500
Kč/m2.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
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zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.1/2015

6.2 Prodej pozemku par. č. 333/5 ul.
Dobrovského k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k navrhovanému prodeji pozemku par. č. 333/5 na ulici
Dobrovského, který se nachází pod
stavbou garáže v majetku manželů
J. a L. M., Modřice. Prodej je navržen
majetkovým odborem z důvodu
narovnání majetkoprávních vztahů.
RMM svým usnesením doporučuje
schválení prodeje majitelům garáže
za cenu 1500 Kč/m2.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje prodej pozemku par.
č. 333/5 v k. ú. Modřice o celkové
výměře 20 m2 manželům J. a L. M. za
cenu 1500 Kč/m2.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.2/2015

6.3 Prodej pozemku par. č. 514/5 ul.
Žižkova k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k navrhovanému prodeji
pozemku par. č. 514/5 na ulici Žižkova, který se nachází pod stavbou
garáže v majetku pana L. K., Modřice. Prodej je navrhován majetkovým odborem z důvodu narovnání
majetkoprávních vztahů. RMM svým
usnesením doporučuje schválení
prodeje majiteli garáže za cenu 1500
Kč/m2.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
Diskuse neproběhla.
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Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje prodej pozemku par.
č. 514/5 v k. ú. Modřice o celkové
výměře 20 m2 panu L. K. za cenu
1500 Kč/m2.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.3/2015

6.4 Prodej části pozemku par. č. 66/5
ul. Rybníček k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k navrhovanému prodeji
části pozemku par. č. 66/5 pod označením par. č. 66/6 na ulici Rybníček,
který se nachází pod stavbou garáže
v majetku pana M. S., Modřice.
Prodej je navrhován majetkovým
odborem z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů. RMM svým
usnesením doporučuje schválení
prodeje majiteli garáže za cenu 1500
Kč/m2.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
V diskusi vystoupila:
Bernátová
– Vznesla doporučení na vyřízení
evidenčního čísla majiteli garáže.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje prodej části pozemku
par. č. 66/5 v k. ú. Modřice o celkové
výměře 11 m2 panu M. S. za cenu
1500 Kč/m2.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.4/2015

6.5 Prodej části pozemku par. č.
2025/1 ul. Prusinovského k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k žádosti o odkoupení
části pozemku par. č. 2025/1 na
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ulici Prusinovského, kterou podala
společnost DIRS BD, s. r. o., Jihlavská 731/38, Brno za účelem výstavby
parkovacích stání přilehlého domu
na par. č. 222/8. RMM svým usnesením schválila dle podané žádosti
pronájem a předkládá žádost o
odkoupení k projednání ZMM. Na
požadované části k prodeji nebyl
prozatím vyhotoven znalecký
posudek. Jelikož se vyznačené části
nacházejí v části veřejného prostranství a v blízkosti místní komunikace,
nedoporučuje RMM prodej schválit.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na položku příjmů
3639 rozpočtu města 2014 nenaplněné příjmy od společnosti DIRS BD, s.
r. o.
Mulíček
– Podal vysvětlení o zaplacení prodaného pozemku až v roce 2015.
Návrh na usnesení:
ZMM zamítá prodej části pozemku par.
č. 2025/1 v k. ú. Modřice o celkové
výměře 49 m2 společnosti DIRS BD,
s. r. o.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.5/2015

6.6 Prodej části pozemku par. č. 986/1
ul. Havlíčkova k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k žádosti o odkoupení
části pozemku par. č. 986/1 na ul.
Havlíčkova, kterou podal pan T. M.,
Rebešovice, za účelem využití pozemku pro obsluhu přilehlé stavby
bytového domu s kancelářemi a
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prodejnou. RMM svým usnesením
nedoporučuje schválení prodeje části pozemku, a to z důvodu blízkosti
křižovatky silnice II/152 s ulicemi
Havlíčkova a U Vlečky, která by měla
být někdy v budoucnu upravena a
rekonstruována.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM zamítá prodej pozemku par. č.
986/1 v k. ú. Modřice o celkové
výměře 195 m2 panu T. M.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.6/2015

6.7 Nabídka na bezúplatný převod
pozemků par. č. 2248/1 a 2249/1
ul. Tyršova k. ú. Modřice z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k dotazu ÚZSVM na bezplatný převod pozemků par. č. 2248/1
a 2249/1, které se nacházejí pod
komunikací ulice Tyršova. Jedná se
o narovnání majetkoprávních vztahů
k pozemkům pod místními komunikacemi.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje bezúplatný převod
pozemků par. č. 2248/1 a 2249/1 v k.
ú. Modřice z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na
město Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.7/2015
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6.8 Nabídka pozemku par. č. 460/20
k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k nabídce na odkoupení
pozemku par. č. 460/20 o výměře
2203 m2 předloženou spoluvlastníky
pozemku V. M., J. a R. S. všichni bytem Modřice. Nabízený pozemek navazuje na pozemky města v lokalitě
nově vybudované vodní nádrže při
ulici Masarykova. Cena, za kterou se
v této lokalitě pozemky nakupovaly,
byla 240 Kč/m2. Celková cena nabízeného pozemku je 528 720 Kč.
RMM svým usnesením doporučuje
schválit nákup pozemku pro rozšíření lokality v majetku města (využití
pro volnočasovou relaxaci).
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz na údržbu pozemku
a další náklady spojené s nákupem
pozemku.
Šiška
– Odpověděl na údržbu pozemku,
kterou by zajišťovala pracovní četa.
Höklová
– Informovala o dalších nákladech
spojených s nákupem pozemku –
daň z převodu a návrh na vklad.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje nákup pozemku par. č.
460/20 v k. ú. Modřice o výměře 2203
m2 za cenu 240 Kč/m2 od V. M., J. S. a
R. S. a úhradu poplatků spojených s
transakcí.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-6.8/2015
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6.9 Převod pozemku par. č. 1451/7 k.
ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi velmi
podrobný komentář k převodu
pozemku par. č. 1451/7 od ÚZSVM,
na který koncem roku 2014 ÚZSVM
vypsal výběrové řízení na prodej a
které následně zrušil. Bylo osloveno
město, aby předložilo požadavky
na odprodej potřebné části dotčeného pozemku v rámci navrhované
výstavby obecně prospěšné stavby
suchého poldru. Osobní jednání
s úřadem vedla za účasti starosty
vedoucí majetkového odboru paní
Květoslava Höklová.
Další komentář vedoucí majetkového
odboru Květoslava Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na počet dalších
zájemců o koupi předmětného pozemku a jejich záměry s pozemkem.
Mikuš
– Dotazoval se na procentuální vyjádření poměru pozemku, který by byl
převeden a který by byl odkoupen a
za jakou cenu.
Procházka
– Dotazoval se na pozemkové úpravy na území Modřic.
Pokorná (občan) – Informovala o možnosti města Modřice požádat Státní
pozemkový úřad o komplexní úpravu na svém území zejména v oblasti
protipovodňového a protierozního
opatření.
Höklová
– Informovala, že počet zájemců a
jejich záměr s pozemkem není městu
znám. Cca ¼ pozemku by byla bezúplatně převedena. Cena pozemku k
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odkoupení není městu známa.
Ohledně pozemkových úprav v
Modřicích bude vznesen dotaz na
Státní pozemkový úřad.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje žádost o bezúplatný
převod části pozemku par. č. 1451/7
dotčeného návrhem suchého poldru
jako veřejně prospěšného opatření
města Modřice a schvaluje přímý
prodej zbylé části pozemku městu
Modřice. Náklady na dělení pozemku půjdou k tíži města Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Chybíková,
Šiška, Ventruba, Tomandl, Bernátová, Procházka,
Slaný, Doleček, Havlátová, Šulová, Konvalinková,
Mikuš, Brabec), 0 proti, 1 se zdržel (Skalník).
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
3Z-6.9/2015

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu roku
2015
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
7.1 Projednání odměn neuvolněným
zastupitelům
V podkladech zastupitelé obdrželi
aktualizovanou tabulku odměn
neuvolněným zastupitelům, ve které
dochází ke změně u zast. Konvalinkové a zast. Kratochvíla, kteří jsou
členy současně dvou orgánů města,
a to oba Kontrolní výbor a Kulturně
školská komise (Kratochvíl) a Redakční rada (Konvalinková).
Z tohoto důvodu musí dojít k úpravě
jejich odměny. Ta po přepočtu činí
2736 Kč/měsíc.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje odměnu neuvolněným zastupitelům města Modřice
pro volební období 2014–2018 zast.
Konvalinkové ve výši 2736 Kč a zast.
Kratochvílovi 2736 Kč.
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Protinávrh na usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje odměnu neuvolněným
zastupitelům města Modřice pro volební období 2014–2018 následovně:
Ventruba ve výši 29 300 Kč; Šulová
ve výši 4130 Kč; Slaný ve výši 3950
Kč; Tomandl, Brabec a Havlátová ve
výši 2220 Kč; Kratochvíl a Konvalinková ve výši 3420 Kč; Bernátová,
Procházka, Mikuš, Skalník a Doleček
ve výši 2040 Kč.
Hlasování o protinávrhu usnesení: 4 pro (Konvalinková, Procházka, Tomandl, Bernátová), 0 proti, 10
se zdrželo (Chybíková, Šiška, Ventruba, Havlátová,
Brabec, Šulová, Doleček, Slaný, Mikuš, Skalník).
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro (Chybíková,
Šiška, Ventruba, Havlátová, Brabec, Šulová, Doleček, Slaný, Mikuš, Skalník, Konvalinková), 0 proti,
3 se zdrželi (Bernátová, Tomandl, Procházka).
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
3Z-7.1/2015

7.2 Projednání náhrad neuvolněným
zastupitelům
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh zast. Bernátové na výši náhrady
ušlého výdělku neuvolněným zastupitelům v souvislosti s výkonem
funkce. Je navržena částka 600 Kč/
hodina.
Dále je k bodu vypracován právní rámec na poskytování náhrad vedoucí
OVV Bc. Kovářovou.
Je nutné postupovat dle tohoto rámce, a
tedy stanovit:
1. Kterých zastupitelů se náhrady
týkají – plyne ze zákona o obcích:
požadují Bernátová, Doleček
2. Od kterého dne se budou poskytovat: od 1. 4. 2015
3. V jaké výši se budou poskytovat:
návrh 600 Kč/hodina
4. Za jaké činnosti se budou poskytovat:
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5.

Zasedání ZMM
Účast na jednání z pověření ZMM
Účast na jednání z pověření RMM
Jakým způsobem se bude nárok
uplatňovat, např.:
- Doložení dokladů
- Prokázání ušlého výdělku
- Potvrzení či pozvánka o jednání
6. Případně stanovit max. měsíční možnou částku
7. Nutnost kontroly na případné provedení rozpočtového opatření, neboť
ﬁnance nebyly rozpočtovány
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Okomentovala návrh na poskytování náhrad neuvolněným zastupitelům, který navrhla. Zejména uvedla
důvody, které ji vedly ke konečné
částce 600 Kč/hodinu.
Skalník
– Vznesl dotaz na zast. Dolečka,
jakou požaduje výši náhrady.
Doleček
– Navrhl částku 300 Kč/hodinu.
Ventruba
– Vznesl dotaz na částku náhrady,
zda musí být stejná pro všechny
zastupitele.
Šiška
– Okomentoval způsob stanovení
náhrad, zejména že částka musí být
stanovena paušálně stejně všem
zastupitelům.
Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje neuvolněným zastupitelům Bernátové a Dolečkovi, kteří
nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce zastupitele v roce 2015 ve
výši 600 Kč/hodina. Náhrady budou
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poskytovány od 1. 4. 2015 formou
měsíčních úhrad.
Protinávrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje neuvolněným zastupitelům Bernátové a Dolečkovi, kteří nejsou
v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, náhradu výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce zastupitele v roce 2015 ve výši 300 Kč/hodina.
Náhrady budou poskytovány od 1. 4.
2015 formou měsíčních úhrad.
Hlasování o protinávrhu usnesení: 13 pro (Chybíková, Šiška, Ventruba, Havlátová, Brabec, Šulová, Doleček, Slaný, Mikuš, Skalník, Tomandl, Procházka,
Konvalinková), 0 proti, 1 se zdržela (Bernátová).
Protinávrh usnesení byl přijat pod pořadovým
číslem 3Z-7.2.1/2015. O návrhu se již nehlasovalo.

Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje tyto činnosti, za které
lze náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele požadovat:
a) zasedání zastupitelstva
b) účast na jednání z pověření ZMM
c) účast na jednání z pověření RMM
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-7.2.2/2015

Návrh na usnesení:
ZMM stanovuje k proplacení náhrad
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele doložit tyto
doklady:
a) čestné prohlášení o skutečné délce
činnosti pro město
b) pozvánka, potvrzení, osvědčení o
účasti na jednání z pověření ZMM
nebo RMM
c) usnesení ZMM nebo RMM o pověření k účasti na jednání za město
Modřice
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-7.2.3/2015
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7.3 Projednání rozpočtového opatření
č. 1/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 1/2015.
Jelikož od doby mezi odesláním
podkladů a dnešním jednáním došlo
k drobným úpravám, byl na stůl
předložen aktuální návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 včetně
komentáře ke změnám. Na straně
příjmů dochází k povýšení, a to zejména z důvodu vystavení schválené
penalizační faktury ﬁrmě KOMFORT
za nesplnění termínu dokončení výstavby PBDS. Penalizace byla schválena v této výši na zasedání ZMM v
září loňského roku, ale protože ještě
probíhala jednání s dodavatelem, nebyla prozatím zařazena do rozpočtu
(částka 30 000 000 Kč).
Druhé zvýšení je navýšení nájemného BVK za kanalizaci (částka
182 000 Kč)
Celkem jsou příjmy po úpravě
118 776 900 Kč
Celkem jsou výdaje po úpravě
93 584 800 Kč
Ty se navyšují zejména o částku
1 600 000 Kč za dokončenou opravu
a zateplení ZUŠ Benešova a o nákup
pozemku v lokalitě rybníku ulice
Masarykova (550 000 Kč).
Ostatní úpravy jsou v menším objemu. Rozpočet se tak stává přebytkový s přebytkem 25 192 100 Kč.
Další komentář vedoucí ﬁnančního
odboru Roman Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz na aktuální stav s
ﬁrmou Komfort a možnost navýšení
výdajů o cca 10 milionu korun na
právní služby.
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Mulíček
– Okomentoval důvod nenavýšení
výdajů o náklady na právní služby.
Tomandl
– Vznesl dotaz na příspěvky klientům Pasivního bytového domu pro
seniory.
Bernátová
– Vznesla dotazy na výši žalovatelného penále ﬁrmě Komfort. Dále na
stav rekonstrukce objektu Poděbradova 413 a jeho následného využití.
Informovala o svém nesouhlasu s
rekonstrukcí objektu prováděné pro
účely soukromého subjektu.
Vyjádřila svůj nesouhlas se systémem
přidělování příspěvků klientům
PBDS, kdy by se měly zohlednit celkové majetkové poměry klientů.
Šiška
– Okomentoval aktuální situaci s
ﬁrmou Komfort.
Informoval o probíhající rekonstrukci
objektu Poděbradova 413 a jeho
následného využití.
Podal vysvětlení o systému přidělování příspěvků klientům PBDS, které
bylo schváleno ZMM.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje rozpočtové opatření
platů č. 1/2015 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Chybíková,
Šiška, Šulová, Havlátová, Mikuš, Brabec, Ventruba,
Slaný, Bernátová, Procházka, Doleček, Tomandl), 0 proti, 2 se zdrželi (Skalník, Konvalinková).
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
3Z-7.3.1/2015

Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2015 ve výši příjmů 118 776 900 Kč
a ve výši výdajů 93 584 800 Kč jako
přebytkový bez výhrad.

Zprávy z radnice
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro (Chybíková,
Šiška, Šulová, Havlátová, Ventruba, Slaný, Doleček,
Šulová, Tomandl), 2 proti (Bernátová, Procházka), 3 se zdrželi (Konvalinková, Skalník, Mikuš).
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
3Z-7.3.2/2015

Bod 8 – Zpráva z činnosti Finančního
výboru
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
V podkladech zastupitelé obdrželi Zápisy z jednání Finančního výboru č. 01
ze dne 17. 12. 2014, č. 02 ze dne 14. 1.
2015 a č. 03 ze dne 11. 2. 2015.
Komentář předsedkyně Finančního
výboru zast. Šulová.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí zápis č. 01 ze dne
17. 12. 2014, zápis č. 02 ze dne 14. 1.
2015 a zápis č. 03 ze dne 11. 2. 2015 z
jednání Finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-8.1.1/2015

Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje Finančnímu výboru
pravidelný roční plán kontrolní
činnosti Finančního výboru na volební období 2014–2018 a Návod na
schvalování ﬁnancování z prostředků města Modřice – výtah ze zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-8.1.2/2015

Bod 9 – Zpráva z činnosti Kontrolního výboru ZMM
Podklady zastupitelé obdrželi na jednání na stůl.
Na jednání zastupitelé obdrželi zápis
z 1. zasedání Kontrolního výboru
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uskutečněného dne 20. 1. 2015.
Komentář předseda Kontrolního výboru
Richard Tomandl.
V diskusi vystoupili:
Šiška
– Vznesl dotaz na důvod předložení
zápisu z Kontrolního výboru až na
zasedání ZMM.
Tomandl
– Uznal pochybení, zajistí nápravu.
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí zápis z prvního
zasedání Kontrolního výboru ze dne
20. 1. 2015.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-9.1/2015

Bod 10 – Zvolení pověřeného strážníka Městské policie Modřice
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi komentář k pověření určeného strážníka Městské
policie Modřice vypracovaný Bc. Kovářovou z pověření velitele Městské
policie starosty města. V komentáři
je na pověřeného určeného strážníka navržen pan Lukáš Krakowczyk.
Skupina zast. Tomandl, Mikuš, Procházka provedla šetření u Městské
policie, kterým byl ZMM ale pověřen celý Kontrolní výbor doplněný
o zast. Ventrubu. Z tohoto šetření
zastupitelé dodatečně obdrželi
vypracovaný zápis, který ve svém
závěru uvádí návrh Kontrolního
výboru na řešení:
- jmenovat ze stávajících strážníků
určeného je nevhodné a neodpovědné
- přijmout, vypsat konkurz na urče-
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ného strážníka městské policie se
zkušenostmi u PČR nebo s praxí u
městské policie, řídící funkce, věk
nad 40 let
- současně zachovat po dobu výběrového řízení stávající stav
S návrhem plynoucím ze šetření
„Kontrolního výboru“ předsedající
starosta jako velitel Městské policie
nesouhlasil, neboť takovýto scénář
řešil před dvěma lety. Ve výběrovém řízení byla přijata osoba jako
nestranná zvenku. Ve výběrovém
řízení se projevila velmi schopně,
ale praxe byla úplně jiná. Dnes má
město osm strážníků prověřených.
Ví, co od nich může očekávat, a
velitel MP nevidí důvod jednoho z
nich určeným strážníkem neustanovit. Jelikož se členy Městské policie
starosta pracuje, je obeznámen velmi podrobně s jejich činností a také
trvá na svém návrhu na určeného
strážníka Městské policie. Věk nemůže být pro navrženého diskriminujícím parametrem.
V diskusi vystoupili:
Šiška
– Okomentoval doručený mail
zastupitelům od zast. Mikuše, který
byl doplněním zprávy Kontrolního
výboru. Zast. Mikuš uvádí, že strážník Krakowczyk vykonává funkci
pověřeného strážníka od ledna 2014.
Skutečností je, že strážník Krakowczyk nebyl zastupitelstvem žádným
usnesením pověřen k této činnosti,
tudíž tuto funkci nevykonává. Strážníci jsou kontrolováni a hodnoceni
velitelem Městské policie.
Dále okomentoval, jak mohla kontrola probíhat bez ohlášení u velitele MP. Považuje také za důležité
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vyjádření kontrolovaného subjektu
ke kontrole. Uvedl, že zprávu KV
obdržel ve čtvrtek.
Vyjádřil své stanovisko na trvání
záměru pověřit určeným strážníkem
pana Krakowczyka na základě svých
zkušeností se vzájemnou spoluprací.
Informoval o postupech při výběrovém řízení na strážníky MP a informoval o vzájemné spolupráci MP
Brno a MP Modřice. Konstatoval, že
před dvěma lety byl přijat uchazeč
zvenčí na základě oﬁciálního výběrového řízení a jeho pracovní poměr
byl ukončen 14 dní před koncem
zkušební doby, protože to bylo
neúnosné. Konstatoval, že je nyní
osm strážníků, někteří jsou tu delší
dobu, a byla vyhlášena 3–4 výběrová
řízení, kdy někteří přijatí uchazeči si
to rozmysleli a utekli). Uvedl, že při
výběrovém řízení všichni strážníci
prochází psychotesty autorizovanou
osobou, následuje měsíc v terénu a
následně absolvují tříměsíční prolongační kurz pořádaný Městskou policií
Brno, tedy s MP Brno spolupracují.
Mikuš
– Okomentoval, na základě čeho
byl mail rozeslán, zejména čerpal z
informací uvedených na webových
stránkách města Modřice, a to z
náplní práce u jednotlivých strážníků
i z pohovoru s jednotlivými strážníky.
Konstatoval, že ohledně pověření
str. Krakowczyka všichni strážníci
pravděpodobně lhali. Vznesl dotaz
na to, jakým způsobem jsou strážníci
hodnoceni a kontrolováni.
Okomentoval provedenou kontrolu u
MP Modřice a skutečnost, že kontrolovaný subjekt se nemusí vyjádřit ke
kontrole. Doporučil spolupracovat
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s Městskou policií Brno. Zhodnotil
provedenou kontrolu kontrolního
výboru. Uvedl, že se nesetkal s žádným písemným podkladem, který
by potvrzoval kontrolu ze strany
velitele MP (starosty), a doporučil
spolupracovat s Městskou policií
Brno zejména na průběžném výcviku strážníků a provádět psychotesty
u strážníků.
Havelka (strážník)
– Vznesl dotaz na zast. Mikuše, v
jaké otázce mu lhal. Okomentoval,
co při pohovoru strážník sdělil, zejména že strážník Krakowczyk jako
styčný důstojník hovoří s velitelem
MP a předává úkoly uložené od
velitele MP, nikoliv že by strážník
Krakowczyk vydával své vlastní
úkoly a rozkazy.
Chybíková
– Okomentovala nedostatky postupu
při provádění kontroly Kontrolním
výborem a obsah následného zápisu. Upozornila zejména na chybějící
pověření v zápise z Kontrolního
výboru k provedení kontroly konkrétními „kontrolory“, nespolupráce
se zast. Ventrubou a nenahlášení
termínu kontroly veliteli MP. Chybí
vyjádření kontrolovaného subjektu
k provedené kontrole. Nestaví do
stejné roviny formální nedostatky a
výsledek kontroly.
Tomandl
– Konstatoval, že zpráva byla předána v úterý. Okomentoval zprávy
z kontroly Kontrolního výboru a z
kontroly zast. Ventruby u Městské
policie. Kontrolu provedli tímto způsobem konkrétní zastupitelé zejména pro zjištění skutečného stavu v
Městské policii a dle jejich volného
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času.
Nedostatky uvedené zast. Chybíkovou a zast. Šiškou jsou jen formální
nedostatky, které ovšem neovlivní
výsledek kontroly. Předseda Kontrolního výboru považoval pověření
zastupitelstvem ke kontrole za
konečné a ohlášení termínu kontroly
nebylo důležité.
Ventruba
– Okomentoval svoji zprávu k provedené kontrole u Městské policie a
své stanovisko strážníka Krakowczyka jmenovat jako určeného strážníka, neboť věk není rozhodující.
Uvedl, že jeho kontrola byla provedena nezávisle na kontrole členů
KV a nevidí v tom zásadní problém.
Přestože on sám má jiného favorita
(neuvedl konkrétně), ale on nemá
o funkci zájem. Nevidí však důvod
zpochybňovat volbu kandidáta od
starosty. Starosta si jednoznačně přeje str. Krakowczyka a nevidí zádrhel,
proč by to nemohl dělat. Zdůraznil
jednoletou zkušební lhůtu u této
funkce. Pohovory byly provedeny s
jednotlivými strážníky samostatně.
Konstatoval, že případné přijetí žen
(strážnic) ve sboru strážníků v Modřicích není strážníky vítáno.
Procházka
– Okomentoval postup provedení
kontroly kontrolním výborem u
Městské policie. Kontroly za působení zast. Procházky v Kontrolním
výboru nikdy neprováděli všichni
členové, ale jen členové určení předsedou Kontrolního výboru. Kontrolní výbor způsob kontroly určuje dle
svého uvážení. Upozornil, že veškerá rizika související s pověřením str.
Krakowczyka určeným strážníkem
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jsou na zodpovědnosti koalice, která
si ho prosadí.
Skalník
– Vyjádřil, že nemůže být stavěn do
stejné roviny výsledek kontroly a
formální nedostatky.
Tomandl
– Uvedl, že pověření zastupitelstvem
ke kontrole považoval za konečné a
ohlášení, kdy bude konkrétně kontrola probíhat, nebylo důležité.
Šiška
– Namítl, že nebyl stanoven konkrétní termín, ale velitel Městské policie
musí mít přehled, co se děje, zejména kontrola.
T. (občanka)
– Upozornila na zákon o kontrolách,
kde je povinností ohlásit kontrolu,
ale ne ohlásit konkrétní termín
kontroly.
H. (občan)
– Doporučil stanovení zkušební
lhůty pro určeného strážníka.
Bernátová
– Konstatovala, že pan starosta
potvrdil její předpoklad, že výběr
strážníků nebyl vždy 100%, tedy
nabídla KV jako poradní orgán a doporučuje přihlédnout ke stanovisku
KV a přijmout nového strážníka jako
pověřeného.
Návrh usneseni:
ZMM pověřuje určeným strážníkem
Městské policie Modřice strážníka
Lukáše Krakowczyka a schvaluje
Rozsah pověření určeného strážníka
Městské policie Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Slaný, Brabec, Ventruba, Šulová,
Havlátová), 5 proti (Konvalinková, Mikuš, Bernátová, Procházka, Tomandl), 1 se zdržel (Skalník).
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
3Z-10.1/2015
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Bod 11 – Různé, diskuse
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
11.1 Členství města v MAS (Místní
akční skupina) Bobrava
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k založení MAS Bobrava
a účasti města Modřice jako člena
včetně Metodiky pro standardizaci
MAS v programovém období 2014–
2020 a veškeré e-mailové korespondence spojené se založením MAS
Bobrava iniciovanou obcí Moravany.
Účast v MAS musí chválit ZMM.
V komentáři uvedeny dvě varianty
členství. Přímé členství je podmíněno platbou členských příspěvků,
„nepřímé“ členství umožní místním podnikatelským subjektům a
neziskovým organizacím se do MAS
zapojit.
Pro MASky je pro programové období
2014–2020 alokováno 18 miliard korun a ty se rozdělí mezi MASky ČR,
kdy na jednu případně dle informací
cca 50 mil. korun. Při účasti 15 oslovených obcí to obnáší cca 3,3 mil./
obec na období 6 let.
Předsedající ve vztahu k počátečním
nemalým ﬁnančním prostředkům
navrhuje do MASky nevstoupit, ale
schválit zařazení území do územní
působnosti MAS Bobrava.
V diskusi vystoupili:
Chybíková
– Okomentovala svůj postoj ke vstupu do MAS Bobrava, s doporučením
začlenění území města do územní
působnosti MAS Bobrava. Vysvětlila postupy MAS Bobrava, kdy se
nejprve vytváří standardizace, která
podléhá schválení ministerstvu zemědělství, a pak se vytváří strategic-
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ký plán, ve kterém každý člen uvádí
své požadavky. Dotace se čerpají z
ministerstva zemědělství.
Procházka
– Okomentoval zejména výhody, které vstup do MAS Bobrava poskytuje
členům, zejména dotace z Evropských fondů, a vyjádřil svůj souhlas
pro přímé členství.
Mikuš
– Vyjádřil svůj souhlas se vstupem
do MAS Bobrava jako přímého člena
a upozornil na velký potenciál v oblasti cyklostezek a rozvoje infrastruktury. Doporučil vstup na období
jednoho roku a při nevýhodnosti
vystoupit.
Skalník
– Vznesl dotaz na možnost vstupu
do MAS Bobrava později a na obsah
strategického plánu a způsobu jeho
tvorby.
P. (občan)
– Upozornila, že při pozdějším
vstupu do MAS Bobrava už se město
nebude podílet na vytváření strategického plánu. Potenciál vidí v
oblasti ochrany životního prostředí
– vzdělávání občanů, v naučných
stezkách, informacích o historických místech, ochrana významných
krajinných prvků, rozvoj územního
systému ekologické stability.
Konvalinková
– Doporučila kontaktovat členy MAS
a zjistit, co spatřují za výhody a jaké
mají zkušenosti.
Brabec
– Vznesl dotaz, na jaké období se
strategický plán vytváří.
Šiška
– Zodpověděl vznesené dotazy za-
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stupitelů na členství v MAS Bobrava.
Členem se může město stát kdykoliv
během následujících 6 let a také může
kdykoliv vystoupit. Odpověděl na
dotazy ohledně strategického plánu.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje zařazení území města
Modřice do územní působnosti MAS
Bobrava, z. s., na období 2014–2020.
Protinávrh na usnesení (Procházka):
ZMM schvaluje členství města Modřice
ve spolku MAS Bobrava, z. s.
Hlasování o protinávrhu usnesení: 4 pro (Mikuš, Procházka, Bernátová, Tomandl), 0 proti, 10 se zdrželo
(Šiška, Chybíková, Ventruba, Šulová, Havlátová,
Brabec, Slaný, Doleček, Konvalinková, Skalník).
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Bernátová, Tomandl,
Procházka, Mikuš, Skalník, Brabec, Ventruba, Slaný,
Doleček, Šulová, Havlátová), 0 proti, 1 se zdržela
(Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3Z-11.1/2015

11.2 Ustanovení kompetencí
V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovaný dokument Dělba kompetencí
starosty a místostarostů, kterou ukládá ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů. ZMM tuto dělbu dle citovaného ustanovení zákona schvaluje.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz na zast. Chybíkovou:
Jak může řídit dopravu, když nevlastní řidičský průkaz?
Chybíková
– Řidičský průkaz sice nevlastní, ale
dopravu také neřídí.
Skalník
– Vznesl dotaz na způsob určování
náplní jednotlivých komisí a jmenování jejich předsedů.
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Šiška
– Zodpověděl způsob určování
náplní a jmenování předsedů komisí.
Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje dělbu kompetencí
starosty, uvolněného místostarosty
a neuvolněného místostarosty pro
volební období 2014–2018.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-11.2/2015

11.3 Zhodnocení prostředků města
Modřice
Zastupitelé obdrželi v podkladech text
vypracovaný vedoucím Finančního
odboru města panem Mulíčkem,
který ve vztahu ke stavu ﬁnančních
prostředků na běžných účtech
města, provozních a investičních
výdajů a dle schváleného rozpočtu
na rok 2015 včetně rozpočtových
výhledů 2016 a 2017 dává na zvážení
ZMM možnost zhodnotit tyto volné
prostředky v nějakém bankovním
ﬁnančním produktu. Na dalším zasedání ZMM bude rozhodnuto, na jaký
produkt se město zaměří.
Informací vyzývá ﬁnanční odbor ZMM,
aby do konce dubna podali případné návrhy na oslovení bankovních
domů, následně připraví ﬁnanční odbor do ZMM veškeré rozvahy a zpracuje předložené nabídky ﬁnančních
produktů dle návrhů zastupitelů.
Komentář vedoucí ﬁnančního odboru
Roman Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Tomandl
– Vznesl požadavek na připravení
podrobných podkladů, např. jaký
obnos a na jakou dobu.
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Mikuš
– Doporučil zaplatit úvěr, a to z
důvodu úspory na úrocích.
Návrh na usnesení:
ZMM ukládá zastupitelům předložit
návrhy na zhodnocení ﬁnančních
prostředků města ke zpracování
ﬁnančnímu odboru městského úřadu Modřice do 30. 4. 2015 a ukládá
ﬁnančnímu odboru Městského úřadu Modřice zpracovat na červnové
zasedání ZMM materiál pro rozhodnutí ZMM k zhodnocení volných
ﬁnančních prostředků.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 3Z-11.3/2015

DISKUSE, RŮZNÉ
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na kauzu Gas-Transportu a zda byly provedeny terénní
úpravy pozemku.
Šiška
– Informoval o vývoji kauzy a
obnovení soudního řízení. Konečné
terénní úpravy pozemku nebyly
provedeny.
Skalník
– Navrhl uveřejňování všech smluv
a faktur i dodatků uzavřené městem
Modřice v celkové hodnotě nad
50 000 Kč na internetových stránkách města Modřice s platností od
1. 1. 2015 s následujícími podmínkami: zveřejnění smluv do dvou měsíců od podpisu a zveřejnění faktur
do dvou měsíců od jejich splatnosti
s tím, že nutná úprava dokumentu
v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů je přípustná.
– Uvedl, že se jedná o povinnost,
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která do dvou let bude pro město
závazná a objem speciﬁkovaných
smluv a faktur není veliký, cca 20 za
3 měsíce.
Höklová
– Informovala o současném zveřejňování smluv nad 500 000 Kč. Jedná
se o časově náročnou práci.
Konvalinková
– Vyjádřila svůj názor, že se nejedná
o časově náročnou práci. Konstatovala, že za 2 roky bude uzákoněno
uveřejňování smluv nad 50 000 Kč.
Šiška
– Navrhl zjištění podmínek ohledně
vkládání smluv a faktur na stránky
města Modřice do následujícího
zasedání ZMM.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM města Modřice pověřuje RMM
přípravou a zajištěním podmínek na
vkládání smluv a faktur na stránky
města do příštího zasedání ZMM.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Návrh přijat pod pořadovým číslem
3Z-11.4/2015

Návrh na usnesení (Tomandl):
ZMM ukládá starostovi města Ing.
Šiškovi zajistit opravu a přípravu
památníku osvobození na nám. Svobody k 70. výročí osvobození města
Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Návrh přijat pod pořadovým číslem
3Z-11.5/2015

V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na oplocené pozemky u Náhonu.
– Vznesla požadavek na aktualizaci
telefonního seznamu a jeho zveřejnění ve Zpravodaji.
– Navrhla změnu zasedacího po-
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řádku při zasedání ZMM na základě
přání od občanů.
– Upozornila na povolené obrubníky
na chodníku u nového mostu přes
železnici.
Konvalinková
– Vznesla dotaz na stav předání
komunikací v lokalitě Bobrava.
– Vznesla požadavek na vykalkulování nákladů tisku a roznosu Zpravodaje jednou ﬁrmou.
Mikuš
– Navrhl školní autobusovou linku z
„nových“ Modřic do školy.
Tomandl
– Doporučil upravit přílohu u Testu
fyzické zdatnosti Městské policie
Modřice o další věkové kategorie
nad 40 let.
Höklová
– Informovala o stavu předávaných
komunikací a pozemků do vlastnictví města Modřice v lokalitě Bobrava.
Šiška
– Navrhl zast. Mikušovi, aby zjistil
náklady na linku na Dopravním
podniku města Brna.
– Podal informace na dotazy zast.
Bernátové, zast. Konvalinkové a zast.
Tomandla.
M. (občan)
– Upozornil na propad chodníku
u „nových“ Modřic a vznesl dotaz
na budování nového chodníku do
Modřic.
Chybíková
– Informovala o průběžných opravách a kontrolách chodníků v Modřicích.
Ukončeno v 22:45 hodin
Ověřovatelé: Ing. Josef Šiška, starosta města

www.mesto-modrice.cz
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USNESENÍ RMM č. 5/2015
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 5. schůze RMM konané
dne 9. 3. 2015
Školení strážníků
RMM schválila smlouvu s městem Brnem – Městskou policií Brno o zajištění
školení strážníků Městské policie Modřice na prodloužení jejich licence.
(k usnesení 5R-2.1/2015)

Kontejner na textil
Na náměstí Svobody před obchodem
potravin bude umístěn kontejner nadace Diakonie Broumov na sběr textilu k
charitativním účelům.
(k usnesení 5R-2.2/2015)

Odborná praxe studentů
RMM schválila vykonávání odborné
praxe studentky Obchodní akademie
Eldo, o. p. s., na městském úřadě.
(k usnesení 5R-2.4/2015)

Dotace z rozpočtu města roku 2015
RMM schválila smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města s těmito subjekty:
- SRPŠ při ZŠ Modřice 3 500 Kč
- ZUŠ Ořechov
50 000 Kč
- Římskokatolická farnost
Modřice
500 000 Kč
- YMCA Brno
(Šermířský den)
80 000 Kč
- Zahrádkářský spolek
Modřice
10 000 Kč
- MFK Modřice, o. s. 530 000 Kč
- 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO
Brabrouci
40 000 Kč

- ZO Český svaz včelařů
Rajhrad
10 000 Kč
- Diecézní charita Brno - Domov
sv. Markéty
30 000 Kč
- Effeta denní stacionář 10 000 Kč
- Oblastní charita
Rajhrad
30 000 Kč
- Dům sv. Josefa
30 000 Kč
- Sociální služby
Kroměříž
6 000 Kč
- APLA-JM, o. s. (autisti) 4 000 Kč
(k usnesení 5R-2.7/2015 a 5R-2.20/2015)

Rozšíření nabídky potravin
Potravinám Hendrych Invest, s. r. o.,
nám. Svobody, schválila RMM výrobu
čerstvých uzených výrobků a škvaření
sádla.
(k usnesení 5R-3.1/2015)

Doplnění směrnice
Interní směrnice č. 4/2013 Ceník služeb
města byla doplněna o nájemné za
jednorázové využívání kluboven a zasedacích místností v budově městského
úřadu.
(k usnesení 5R-7.4/2015)

Získání dotací
RMM schválila oslovení ﬁrem k předložení nabídek na zajištění poradenství
a vyhledávání dotačních titulů z EU
fondů, národních a krajských fondů.
Jsou osloveny ﬁrmy:
- Erste Grantika Advisory, a. s.
- PROMEA, s. r. o.
- DEA Energetická agentura, s. r. o.
- RENARDS dotační, s. r. o.
(k usnesení 5R-7.6/2015)
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Dokumenty ZŠ Modřice a MŠ Modřice
RMM projednala a schválila předložené
dokumenty ZŠ Modřice a MŠ Modřice
ve vztahu ke konci účetního roku 2014
(roční účetní závěrka), využití ﬁnančních zdrojů (rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do fondu reprodukce investičního majetku a fondu
odměn ZŠ – celkem 124 685,14 Kč a MŠ
37 085,97 Kč), odpisový plán majetku na
rok 2015 a plán investic na rok 2015.
(k usnesení 5R-7.11.1/2015, 5R-7.11.2/2015,
5R-7.12/20145, 5R-7.13.1/2015, 5R-7.13.2/2015, 5R7.14/2015 a 5R-7.15/2015)

Klubovna pro skautský oddíl Quercus
RMM schválila změny a dobu využití
klubovny nad knihovnou v budově
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městského úřadu pro skautský oddíl
Quercus na konání schůzek oddílu v
pondělí až středa a pořádání letního
tábora v termínu 23.–30. 8. 2015.
(k usnesení 5R-7.1.1/2015, 5R-7.17.2/2015 a 5R7.17.3/2015)

Změny v porotě architektonické
soutěže haly
RMM schválila výměnu v porotě architektonické soutěže „O návrh víceúčelové sportovní haly Modřice“, která
spočívá v odstoupení z postu porotce
Ing. arch. Pavla Juru a zařazení do postu
náhradníka a nové schválení členem
poroty Ing. arch. Ludvíka Gryma, který
byl původně náhradníkem.
(k usnesení 5R-7.19.1/2015 a 5R-7.19.2/2015)
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Doplnění ke korespondenci starosty města
s Úřadem jihomoravského kraje
Ve Zpravodaji č. 3/2015 na straně 10 a 11 byla zveřejněna korespondence mezi starostou města Modřice Ing. Josefem Šiškou a Jihomoravským krajským úřadem označená
jako Reakce JMK. Ze zveřejněných dokumentů není patrné, kdo za Jihomoravský
kraj odpovídá a v jakých časových intervalech bylo komunikováno. Proto mi na tomto místě dovolte podat doplňující informace.
Jako starosta města jsem požadavek na rekonstrukce ulic Husova a Masarykova na
Jihomoravský krajský úřad zaslal dne 16. 10. 2014. Moje korespondence směřovala
k rukám hejtmana Jihomoravského kraje, náměstka pro dopravu Jihomoravského
kraje a ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na tyto tři výzvy jsem
obdržel pouze jedinou odpověď, a to od náměstka hejtmana Jihomoravského kraje
Bc. Zdeňka Pavlíka, který byl panem hejtmanem vyřízením žádosti pověřen. Odpověď Jihomoravského kraje na moji výzvu byla na Městský úřad Modřice doručena
až 10. 02. 2015, ačkoliv byla napsána 29. 01. 2015. Vyjádření jsem obdržel téměř čtyři
měsíce od mého odeslání.
Z tohoto důvodu Vás, vážení spoluobčané, žádám o velikou trpělivost při prosazování a projednávání našich požadavků u Jihomoravského krajského úřadu a jeho
představitelů.

MIMOŘÁDNÉ USNESENÍ RMM č. 2/2015
Komentáře k bodům usnesení
z 2. mimořádné schůze RMM
konané dne 19. 3. 2015
V rámci vyhlášení architektonické soutěže „O návrh víceúčelové sportovní haly
Modřice“ bylo nutné svolání mimořádné
schůze RMM, která projednala a schválila deﬁnitivní znění Stavebního programu
a deﬁnitivní znění Soutěžních podmínek,
jejichž návrh připomínkovala ustanovená odborná porota a komora architektů.
Schválení obou dokumentů RMM je na
základě pověření k těmto krokům od zastupitelstva města.
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Na této schůzi byly dále projednány
i další drobné body, a to schválení vykonávání odborné praxe dvěma studentkám z Obchodní akademie Eldo,
o. p. s., a podání žádosti na HZS JmK o
bezúplatný převod požárního vozu pro
vybudování zásahové jednotky JSDH
Modřice. Celkem bylo na schůzi přijato
pět usnesení.
(k usnesení 2M-R-1.1/2015, 2M-R-1.2/2015, 2M-R2.1/2015, 2M-R-2.2/2015 a 2M-R-2.3/2015)

Ing. Josef Šiška
starosta města Modřice

Zprávy z radnice

341

Zpravodaj 4/2015

Veřejná vyhláška, vyvěšena na úřední desce 25. 3. 2015
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Kontakty MÚ Modřice
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ



Komentáře, informace a názory zastupitelů ve Zpravodaji





Funkce
Jméno

Telefonní
ēíslo

Mobilní
ēíslo

Starosta
Ing.JosefŠiška
MístostarostkauvolnĢná
Ing.HanaChybíková
MístostarostaneuvolnĢný
MUDr.JiƎíVentruba,CSc.
Asistentkastarosty
DagmarHošková,DiS.
Vedoucímajetkovéhoodboru
Bc.KvĢtoslavaHöklová,DiS.
Majetkovýodbor
KateƎinaHabartová
Matrika,evidenceobyvatel
DanuškaSobotková
KateƎinaZboƎilová,DiS.
Vedoucífinanēníhoodboru
Ing.RomanMulíēek
Úēetní,pokladní
JanaVránová
Úēetní
MartaHuŸaƎová
VedoucíodboruvnitƎníchvĢcí,
personální
Bc.AndreaKováƎová
PracovníkvnĢjšíchvztahƽ
LenkaVentrubová
Vedoucípracovníēety
JiƎíŠula
Elektronickápodatelna
FaxovéēísloMÚ
MĢstskápolicieModƎice
Knihovna
MiroslavaKubíková
MuzeummĢstaModƎice
Mgr.PetrFiala
VedoucíPBDS
JitkaKozumplíková
RecepcePBDS


537001012

537001013

537001014

537001011

537001016

537001018

537001024
537001024

537001022

537001023

537001022


537001021

537001017

ͲͲͲ

537001020
156

537001028

547216124

538728183
538728182


602559055

724767000

775777216

602563545

606764544

725011334

602574466
774002172

606711065

721229949

725703905


728529745

774007710

773826705


602555193


EͲmail
josef.siska@mestoͲmodrice.cz
hana.chybikova@mestoͲmodrice.cz
jiri.ventruba@mestoͲmodrice.cz
dagmar.hoskova@mestoͲmodrice.cz
kvetoslava.hoklova@mestoͲmodrice.cz
katerina.habartova@mestoͲmodrice.cz


danuska.sobotkova@mestoͲmodrice.cz
katerina.zborilova@mestoͲmodrice.cz


roman.mulicek@mestoͲmodrice.cz


jana.vranova@mestoͲmodrice.cz


marta.hunarova@mestoͲmodrice.cz



andrea.kovarova@mestoͲmodrice.cz


lenka.ventrubova@mestoͲmodrice.cz


jiri.sula@mestoͲmodrice.cz
podatelna@mestoͲmodrice.cz


mestska.policie@mestoͲmodrice.cz


mkmodrice@mesto-modrice.cz


732706753

731440706
774046199


petr.fiala@email.cz


jitka.kozumplikova@mestoͲmodrice.cz



Vážení spoluobčané!
Článek níže byl dán do Zpravodaje v lednu 2015, a měl tudíž vyjít v únorovém čísle.
Článek však byl zamítnut s tím, že nesplňuje pravidla, kterými se řídí redakční rada.
Byl jsem nucen se ohradit, že tato pravidla jsou v rozporu s tiskovým zákonem ČR.
Jde o to, že každý zastupitel má právo se vyjádřit k situaci a dění v tiskovinách, které
město vydává. Proto je tento článek otištěn se zpožděním.
Nemalá část z vás nám dala své hlasy a my s vámi chceme být i nadále v kontaktu. Jak
vidíme z pozice zastupitelů jednotlivá témata správy města Modřice my? O tom Vás
budeme pravidelně informovat tady ve Zpravodaji a přinášet naše názory a pohledy
vám, našim voličům.
Prověřili jsme z pozice zastupitelů informace, které jsme prezentovali v předvolebním
letáku.
Psali jsme: Zadluženost města vzrostla za 4 roky o 50 mil. Kč! Dosahuje tak již 85 %
ročního rozpočtu města!
Realita: V listopadu 2014 byl úvěr, který město Modřice mělo, 48 mil. Kč. Jen úroky
z toho úvěru byly za rok 2014 5,6 mil. Kč. Dovedeme si představit, co by se za část
těchto peněz mohlo v Modřicích opravit, pokud by vedení města využilo možnosti
ﬁnancovat PBD z fondů EU. Z našeho pohledu sice zadlužení není totéž co úvěr, ale
jsme si vědomi této 4% nepřesnosti a za ni se omlouváme.
Psali jsme: Pasivní bytový dům pro seniory. Máme dům za 70 mil. Kč, kde bydlí 15
„Modřičáků“. Maximální roční příjem z najmu 41 bytů je 3 478 908 Kč. Náklady na platy
zaměstnanců jsou 2 375 100 Kč. Výnosy nestačí na placení úroků a návratnost investice
je 63 let!
Realita: Dle informací pana starosty se nepočítalo s návratností. Celková cena domu
je 88 mil. Kč. Dokonce ani provoz není rentabilní, v rozpočtu města Modřice bylo na
rok 2015 kalkulováno 3,5 mil. Kč na straně příjmů (z nájmu za předpokladu, že dům
bude po celou dobu plně obsazen) a 4,9 mil. Kč na straně plánovaných výdajů.
V povolebním vyjednávání jsme se snažili dohodnout na koalici s ODS a KDU-ČSL,
abychom se mohli podílet na řízení města. Bohužel jsme neuspěli, a ani snahy o zapojení formou spolupráce na jednotlivých projektech a činnostech souvisejících se
správou města nevyšly z našeho pohledu pozitivně.
Vedení města chystá víceúčelovou sportovní halu, jejíž cenu odhaduje na 60 mil. Kč
bez DPH. Jsme názoru, že by klidně mohla stát 100 mil. Kč za podmínky, že bude maximální částí ﬁnancována z fondů EU. Jinak bude úvěr města za 4 roky cca 100 mil. Kč,
což by dle našeho názoru nebylo dobré hospodaření a dluh by se splácel několik dalších volebních období. Situace ve vedení města je taková, že radní (4x ODS, 1x KDU-ČSL) si vše vyřeší za zavřenými dveřmi a to, co je třeba, si schválí i na zastupitelstvu,
kde mají nadpoloviční většinu. I přes tuto situaci to nevzdáme a budeme usilovat o
maximální informovanost Vás, našich voličů, občanů Modřic.
Za tým hnutí ANO 2011 v Modřicích, Erik Mikuš
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Srovnání bytových domĤ pro seniory v ModĜicích a ve Vranovicích
V pĜedvolebním letáku, pĜi besedách s obþany i na jednání Zastupitelstva mČsta jsme uvádČli
nČkteré výhrady k realizaci investice i provozu Pasivního bytového domu pro seniory v ModĜicích.
Dále pĜedkládáme obþanĤm srovnání s velice podobným Bytovým domem pro seniory v
nedalekých Vranovicích, aby si dle konkrétních ukazatelĤ mohli udČlat vlastní názor.
Ve Vranovicích pĜedevším zvolili Ĝešení, které na rozdíl od ModĜic minimálnČ zatížilo rozpoþet
obce. PĜed zahájením stavby tam Zastupitelstvo sice také schválilo financování stavby pomocí
úvČru ve výši 45 mil. Kþ, ale souþasnČ byl schválen i prodej ubytovací þásti domu za cenu 33 mil.
Kþ. PĜíjem z prodeje pak byl plnČ použit na úhradu poskytnutého úvČru. MČsto si v majetku
ponechalo pouze spoleþenské prostory, které lze i komerþnČ pronajímat, prostory pro služby a
kuchyni s jídelnou na kapacitu až 350 jídel dennČ pro klienty domu, základní školu a širokou
veĜejnost. ObČdové menu stojí 55 Kþ a podává se v novém pĜíjemném prostĜedí prostorné jídelny.
SenioĜi i maminky na mateĜské se v klidu dĤstojnČ naobČdvají, ale mohou si také popovídat s
pĜáteli. Dále uvedená tabulka názornČ ukazuje pomČr cena a výkon, tj. za jakou cenu a pro kolik lidí
bytový dĤm slouží, jaký poskytuje servis a že lze Ĝešit i ztrátu sobČstaþnosti bez nutnosti
vystČhování.
PĜedložená þísla dokládají, že bytový dĤm v ModĜicích byl ve stavebních nákladech na ubytovanou
osobu 3x dražší než podobný dĤm ve Vranovicích a pasivní provedení nejen nesnížilo náklady na
jeho provoz, ale v pĜípadČ bytĤ 1+kk je nájem dokonce o 10 % vyšší.

Náklady na realizaci stavby v Kþ
Celková kapacita – osob
Náklady na 1 osobu
Byty pro sobČstaþné
Pokoje s péþí

PBDS ModĜice

BDPS Vranovice

88 mil. Kþ
50
1,76 mil. Kþ
41
NE

55 mil. Kþ
96
0,57 mil. Kþ
24
28
ANO – až 350 jídel dennČ
(pro BD ZŠ i veĜejnost)
ANO
ANO i k pronájmu veĜejnosti
ANO (kadeĜnictví, lékárna,
masáže)
22
2
6000
9000
vyrovnaný
www.dpsvranovice.cz

NE

KuchynČ
Jídelna
Spoleþenské prostory

ANO
ANO pro ubytované

Prostory pro služby
Byty 1+kk (ks)
Byty 2+kk (ks)
Nájem 1+kk v Kþ
Nájem 2+kk v Kþ
Provoz domu
Webová prezentace domu

NE
32
9
6599
8749
ztrátový
NE

Vaši zastupitelé z hnutí ANO: Erik Mikuš, Alexandra Konvalinková a Jan Skalník
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Pozn. redakční rady: Autor článku byl upozorněn na chybně uvedená data, která však neopravil. Správná
výše nájmu, včetně záloh za energie, je v Domě pro seniory Vranovice v bytě 1+kk 8.500,- měsíčně, v ceně
nejsou žádné služby, jako např. úklid, praní a nákupy - ty jsou za poplatek. U větších bytů je to potom 10.500,až 11.500,- měsíčně. Uvedený nájem v Modřickém PBDS zahrnuje zálohy energií, jakož i další služby. Dům
seniorů ve Vranovicích neprovozuje město Vranovice, ale dvě soukromé společnosti, takže o vyrovnaném či
ztrátovém provozu nemáme informace.
Vlasta Zápecová, RR

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsme vás informovali, že jsme se několikrát neúspěšně pokoušeli navrhnout, aby se ve Zpravodaji zveřejňovaly všechny podané návrhy usnesení nebo
úplné zápisy z jednání zastupitelstva. Na posledním zasedání zastupitelstva 9. března
2015 jsme podali návrh na doplnění programu jednání o bod Publikování informací
ve Zpravodaji Modřice. Návrh byl jednomyslně přijat. V rámci projednávání tohoto
bodu jsme navrhovali, aby byl aktualizován tzv. Informační řád, kterým se řídí publikování příspěvků ve Zpravodaji, podle zákona č. 305/2013 Sb., kterým se mění tiskový zákon č. 46/2000 Sb. Na to reagoval starosta Šiška tím, že před zasedáním zastupitelstva Rada města Modřice tuto změnu již schválila. Další náš návrh na zveřejňování
zápisu ze zasedání zastupitelstva v modřickém Zpravodaji byl pak přijat 12 hlasy.
V tomto čísle Zpravodaje je tedy poprvé v historii zveřejněn celý zápis ze zasedání
zastupitelstva. I když to představuje nezvykle rozsáhlý počet stran, věříme, že oceníte, že se můžete poprvé seznámit na těchto stránkách opravdu s celým průběhem
zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva bývají pouze čtyřikrát do roka, takže by tento
krok neměl významně zvýšit náklady na tisk Zpravodaje, a doufáme, že naopak pozitivně přispěje k vyššímu zájmu občanů o veřejné záležitosti našeho města. Současně
ale musíme upozornit, že i když je zápis ze zasedání tak rozsáhlý, v žádném případě
se nejedná o doslovný přepis celého jednání, které trvalo téměř pět hodin. Zápis
pořizuje ze zvukového záznamu a ze svých poznámek během jednání asistentka
starosty, která formuluje dle svého uvážení jen hlavní myšlenky projevu zastupitelů.
Významným způsobem tedy ovlivňuje konečnou podobu zápisu. Úplné informace
v celém rozsahu tak můžete získat pouze osobní účastí na každém jednání zastupitelstva. Věříme, že přečtení celého zápisu z jednání vás k osobní účasti bude rovněž
motivovat. Znovu připomínáme, že zápis je v elektronické podobě zveřejněn i na
webových stránkách města Modřice:
www.mesto-modrice.cz.
Přejeme vám příjemné jarní dny a těšíme se na setkání na radnici při jednáních zastupitelstva. Další veřejné
zasedání je plánováno na pondělí 8.
června 2015.
Zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Sylva Bernátová

Libor Procházka
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POPLATKY
Oznamujeme občanům, že poplatek za psa a nájem z obecního pozemku
byl splatný do konce měsíce března 2015.
Občané, kteří tak neučinili, mohou poplatky uhradit přímo na pokladně
Městského úřadu Modřice, přízemí, dveře č. 2.
Žádáme občany, kteří již psa nevlastní a nenahlásili změnu, aby tak učinili osobně co nejdříve.
Zdržíme se tím zbytečného upomínkování poplatníků.
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Oprava mostů na silnici II/152 v Modřicích
Od 1. 4. 2015 pokračuje II. etapa akce „II/152 Modřice mosty“, jejíž součástí je rekonstrukce komunikace II/152 a mostů přes silnici I/52, oba přes Svratku (na II/152 a na
ul. Chrlická) a přes dálnici D2.
Investorem stavby je Správa a údržba silnic JMK. Stavbu za investora dozoruje Ing.
Markéta Karbanová, tel.: 739 383 892, marketa.karbanova@susjmk.cz, a Ing. Břetislav
Mutl, tel.: 737 237 165, mutl@susjmk.cz.
Termín ukončení stavby je stanoven na 31. 10. 2015.
Naší snahou bylo ubránit Modřice před zátěží zejména kamionové dopravy. Objízdné trasy jsou vyznačeny vesměs mimo obydlenou část města. Pouze na ul. Brněnská
jsou navedena vozidla ze směru Chrlice–Želešice, a to jen osobní a nákladní do 3,5 t.
Správně navržené a odsouhlasené dopravní značení ale nezabrání vjezdu kamkoliv
neukázněnému řidiči. Strážníci MP Modřice obdrželi jasný pokyn ke kontrole dodržování ustanoveného přechodného dopravního značení.
Bližší informace naleznete také na www.susjmk.cz v odkazu Uzavírky a omezeni Jihomoravský kraj.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Úklid místních komunikací v Modřicích – blokové čištění
Místní komunikace jsou rozděleny do dvou okruhů. První okruh se uklízí vždy první
den a druhý okruh druhý den uvedených termínů.
První okruh:
U Hřiště, Sokolská, Příční, Benešova, Komenského, Sadová, Zahradní, Spojovací, Poděbradova, Pilcova, Tyršova, Stará cihelna a přilehlé parkoviště.
Druhý okruh:
Dobrovského, Krakovská, Prusinovského, Mayerova, Střední, Za Humny, Pavlovského, nám. Svobody, Hřbitovní, Havlíčkova, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, Ulička,
K Náhonu, Polní, Žižkova, Masarykova (před č. p. 1025 – 1027), Severní, Přízřenická
a přilehlé parkoviště.
Termíny v roce 2015:

23. a 24. března
27. a 29. dubna
1. a 2. července
22. a 25. září

Žádáme občany, aby v uvedených dnech dodržovali oznámení o úklidu a umožnili
tak kvalitní a dostatečný úklid.

Co nového chystáme ve sběru odpadů a jejich třídění v květnu
Zahájíme oddělený sběr rostlinných olejů a tuků z domácností. Na vybraných stanovištích separovaného odpadu budou přistaveny označené nádoby, do kterých bude
možno tuky z domácností ukládat v pevně uzavřených a proti vylití zabezpečených
nádobách (např. PET láhve). Pravidelně bude zajištěn svoz odbornou ﬁrmou.
Nebudeme nadále separovat bílé sklo. I jediná barevná láhev znečistí obsah kontejneru tak, že ho sklárny jako bílé nepřijmou. Bude upraven počet kontejnerů ve
prospěch papíru nebo plastu.
Některá separační místa doplníme o další kontejnery na plast nebo papír, a to podle
prostorových možností.
V popelnicích na bioodpad, zejména u bytových domů, se stále objevují igelitové
nebo mikrotenové sáčky, které nelze kompostovat! Znovu upozorňujeme na možnost
zakoupení biologicky rozložitelných sáčků na shromažďování bioodpadů, za symbolickou cenu na městském úřadě.
Za likvidaci odpadu se v Modřicích neplatí, tak si toho važme a třiďme ho!
Pomáháme tím šetřit životní prostředí nejen pro sebe, ale hlavně pro naše děti!
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Výzva občanům
Každý bytový dům v Modřicích má svoji samosprávu, ať už se jedná o SVJ, družstvo
nebo jinou podobnou formu společenství občanů v domě bydlících. Chtěli bychom
Vás požádat o sdělení kontaktu na konkrétní osobu – předsedu výboru, předsedu
samosprávy apod. Kontaktní údaje (adresu domu, jméno, příjmení, funkci, telefon,
e-mail, pokud existuje), prosím, zasílejte e-mailem na adresu lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz nebo písemně na Městský úřad Modřice k rukám paní L. Ventrubové,
nejlépe do 30. 4. 2015. Tímto krokem bychom rádi přispěli ke zlepšení komunikace s
městským úřadem a vedením města, zejména v záležitostech týkajících se bytových
domů nebo jejich blízkého okolí.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Nový bezpečný úsek cyklotrasy Brno–Vídeň
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o budování nového úseku cyklostezky v Modřicích, který
je situován po levém břehu řeky Svratky směrem z Brna, poté se stáčí doleva za areálem společnosti Stihl a následně kopíruje plot společnosti Vodňanská drůbež až ke
světelné křižovatce u Olympie.
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příjezd k vlak. nádraží Chrlice), CHRLICE 2, 3 a REBEŠOVICE 3, 4 (tyto čtyři úseky zajistí bezpečné spojení mezi Brnem a Rebešovicemi bez kontaktu s motorovou dopravou), RAJHRAD 1 a RAJHRADICE 4 (dobudování chybějících částí cyklostezky; nyní
III/416 – 2,5 tis. voz./24 hod., 23 % těžkých vozidel + přispěje výrazně k bezpečnému
příjezdu k významné historické památce benediktýnský klášter Rajhrad i do města
Rajhrad), ŽIDLOCHOVICE 1 (přeložení cykl. trasy ze silnice II/416 (intenzita dopravy
viz výše) na samostatnou bezmotorovou komunikaci), VRANOVICE 2 a PŘIBICE 1
(nyní silnice II/381–750 vozidel/24 hod.).
Finanční zdroje
Vysoutěžené stavební náklady celé II. etapy dle smlouvy o dílo se Společností SWIETELSKY – OHL ŽS – Cyklostezka Brno–Vídeň jsou 48 045 545,84 Kč (vč. DPH). Dokončení výstavby projektu je plánováno v letních měsících.
Zdroje ve výši 85 % způsobilých nákladů poskytne ROP JV, zdroje ve výši 7,5 % ze
způsobilých nákladů poskytne JMK, zbývající náklady uhradí obce dle místa stavby
a Cyklistická stezka Brno–Vídeň, dobrovolný svazek obcí, jehož jsou Modřice členem.
Ing. Pavel Doleček, zástupce města Modřice v DSO. Cyklistická stezka Brno–Vídeň

Přehledný situační plán úseku Modřice

Základní údaje o stavbě
Předmětem projektu je vybudování II. etapy bezpečné části cyklostezky Brno–Vídeň, nahrazující ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Existující trasa je důležitou součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 9, přesto
je na území ČR vedena částečně po silnicích II. a III. třídy.
S růstem intenzity dopravy se některé její úseky jeví v kontextu bezpečnosti provozu
dle měřitelných kritérií (intenzita dopravy, dovolená rychlost, nehodovost atd.) jako
méně vhodné až kritické. Na základě Studie technických opatření ke zvýšení bezpečnosti na cyklotrase Brno–Vídeň na území ČR bylo vytvořeno komplexní řešení
bezpečného vedení cyklostezky.
Do připravovaného projektu bylo po zvážení připravenosti úseků z hlediska projekčního a majetkoprávního zařazeno 12 úseků na 9 katastrech, což představuje cca 7 km
(1/10 celé délky) bezpečné stezky.
Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt řeší zejména exponovaný úsek cyklotrasy mezi Brnem a Rajhradicemi, využívaný jak turisticky, tak pro přepravu pracujících z okolních obcí do okrajových
částí Brna. Z hlediska priority bezpečného řešení byly z dosud nerealizovaných
vyhodnoceny jako klíčové úseky: PŘÍZŘENICE, MODŘICE (jejich realizace nabídne
bezpečnou variantu mimo silnici III. třídy Modřice – OC Olympia a odlehčí přetížené
in-line trase), CHRLICE 1 (propojí Brno a Chrlice, usnadní překročení dálnice D2 a
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OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM MĚSTA
Vážení modřičtí zastupitelé,
máme půl roku po komunálních volbách, a tak předpokládám, že již je čas na práci
ve prospěch především občanů města. Jak já chápu zastupitelskou demokracii, je na
Vás, námi zvolených zástupcích, domlouvat se na záměrech a provozu města a snažit
se spolupracovat. Proto Vás jako občan města prosím, abyste se domlouvali a třeba
i věcně hádali na jednáních zastupitelstva, a nás občany do Vašich pří pokud možno
nezatahovali. Informujte nás např. ve Zpravodaji o dění ve městě, ale bez hodnocení a napadání druhých. Každé hodnocení je totiž subjektivní ze strany hodnotitele.
Nechte tedy hodnocení Vaší práce na nás a nevnucujte nám Váš názor na ty druhé.
Od toho tu Zpravodaj není – viz statut tohoto periodika. To si prosím nechte na předvolební kampaně a na Vaše stranické tiskoviny.
Jako občan děkuji tudíž za informaci, která se objevila (dle mého sice poněkud opožděně) v minulém čísle, totiž že členové rady města nebyli zvoleni zastupiteli poměrem hlasů 15:0 (což však nikdo netvrdil), ale poměrem 9:6, resp. 8:7. Stále mi však
vychází (ačkoliv nejsem matematik), že zvolení členové rady dostali při volbách hlasy většiny zastupitelů.
Jestli má někdo pocit, že mu jsou zatajovány některé informace, jak se objevilo v
jednom z článků minulého čísla, měl by, pokud to chce sdělit veřejnosti, uvést konkrétnosti, které jsem v článku postrádal. Jinak to chápu jako pokus o manipulaci
s veřejným míněním. A s tím máme od 48. roku minulého století až dosud bohaté
zkušenosti. A navíc dnes by se k informacím měl dostat každý, přinejhorším viz např.
zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a další.
Jestli někdo tvrdí veřejnosti, že zvláště on jí chce poskytovat nezkreslené a korektní
informace, pak mohu nabýt dojmu, že ostatní informace ve Zpravodaji jsou zkreslené
a nekorektní. A to není pravda. V tom okamžiku považuji za moudré ověřit si, zda
tyto jeho informace jsou úplné a čas jejich zveřejnění není účelově vybrán.
Jestliže jiný sděluje, že především opoziční zastupitelé navrhují odlišná znění usnesení, pak nemám důvod o tom pochybovat. Jestliže však zároveň tvrdí, že jejich návrhy jsou většinou ve prospěch města či jeho občanů, a naznačuje tak, že přijaté
návrhy ve prospěch města a občanů nejsou, pak to v této obecné rovině bez uvedení
konkrétností opět nemohu považovat za nic jiného než jejich subjektivní názor. Názor většiny v zastupitelstvu je zřejmě jiný.
To, že by ve Zpravodaji měly být uveřejněny všechny návrhy, o nichž se hlasovalo,
považuji sice za dobrý nápad, chápu však ekonomické důvody radních, proč se tomu
brání. Nic však nebrání zastupitelům, jejichž návrhy nebyly přijaty do usnesení, aby
je formou informačního článku (bez emočního zabarvení) Zpravodaji poskytli.
A tak bych mohl pokračovat.
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A na závěr. Záměrně v tomto dopisu nepoužívám termíny „koalice“ a „opozice“ (vyjma citace z článku). Na úrovni menšího města by snad stranické hrátky neměly mít
místo a lidé, kteří byli zvoleni do zastupitelstva, by měli společně řešit problémy
města a jeho občanů bez ohledu na to, zda zrovna sedím na místě starosty, radního
či řadového zastupitele. A řešit je ve spolupráci. Ti první totiž nesou odpovědnost za
rozhodnutí rady (a to nejen před svými voliči, ale i před zákony tohoto státu), ti druzí
pak mohou podávat návrhy, které jsou z tohoto pohledu sice nereálné, ale před veřejností líbivé. S jejich plněním si obvykle nemusí lámat hlavu. Chcete příklad? Např.
návrh, abychom zajistili, aby přes město nejezdily kamiony, o čemž představitelé
samosprávy nemohou rozhodnout.
Takže prosím všechny zastupitele, spolupracujte vzájemně i s občany a snažte se
chápat jeden druhého. Jinak bude Vaše spolupráce na úrovni „spolupráce“ poslanců
v poslanecké sněmovně. A to je pro komunální politiku zhoubné.
MUDr. Jan Mareček, občan města Modřice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ekologický pobyt v Krásensku
Zájemci z šesté a sedmé třídy naší
školy si příjemným způsobem prodloužili jarní prázdniny třídenním
výukovým programem v Moravském
krasu. Program nesl název Zimní
přírodou, byl pořádán ekologickým
sdružením Lipka a proběhl v krásné
historické budově Rychta v obci Krásensko (jen pár set metrů od vysílače
Kojál). Program byl zaměřen především na ekologii, přírodopis a dějepis. Za naši školu jej organizovala p.
uč. Grűnwaldová.
Žáci byli po příjezdu rozděleni do
čtyř tlup, které měly za úkol sbírat pravěké artefakty (např. škrabadla, hroty šípů a
oštěpů, kůže), aby dokázaly přežít nehostinné podmínky doby ledové.
První den odpoledne jsme se věnovali poznávání schopností rostlin přežít zimu.
Druhý den dopoledne jsme pro změnu poznávali stejné schopnosti u živočichů.
Poté jsme si šli nasbírané vědomosti otestovat přímo do terénu. V přírodě jsme jako
správní lidé doby ledové poznávali stopy zvířat, určovali druhy stromů a keřů podle
pupenů, rozdělávali oheň, na němž jsme si opekli špekáčky, které jsme si zasloužili
za střelbu lukem.
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Posledním velkým úkolem našeho pobytu bylo vytvořit plakát a prezentaci, které by
shrnovaly nové poznatky, jež jsme za dobu pobytu vyhledali nebo se naučili.
Přestože práce dětí byla velice intenzivní, užili si žáci mnoho zábavy a vůbec se jim
z Krásenska nechtělo. Tak snad někdy příště.
text a foto: Mgr. Jakub Jírů

Den se zahraničním studentem
Základní škola Modřice se v tomto školním roce zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do škol“ zaměřeného na zvyšování jazykové vybavenosti žáků pomocí rodilých
mluvčích.
Ve středu 11. 3. 2015 se uskutečnil projektový den se zahraničním studentem Diegem
ze Španělska, který v současné době studuje na Ostravské univerzitě.
Projektový den probíhal v anglickém jazyce a zúčastnili se ho žáci 6. třídy. Zahraniční
student Diego Lanza Garcia představil svou zemi, španělskou kulturu, tradice, sport
a neopomněl přinést žákům na ochutnání jedno z nejtypičtějších místních jídel (Tortilla de Patatas). Žáci se také naučili několik frází ze španělského jazyka. Zahráli si
tematickou hru a soutěžili o sladké ceny. Během celého dne měli možnost ptát se na
to, co je zajímá. Na závěr žáci pracovali ve skupinách a připravili společně pozdrav
dětem do základní školy ve Španělsku. Byl to příjemně strávený čas plný angličtiny
a zajímavých informací!
Text a foto: Lenka Hronová
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Jaro ve školní družině
Součástí náplně zájmových aktivit dětí školní družiny je účast na různých akcích.
Z těch nejbližších stojí za zmínku jarní výstava s velikonoční tematikou spojená s
výstavou panenek a návštěva divadelního souboru Paravánek.
Školní družina také nabízí řadu možností, jak účelně, ale současně i zábavně lze trávit volný čas. Tvůrčí schopnosti mohou děti rozvíjet s paní vychovatelkou Kateřinou
Veselou v kroužku keramiky, herecké nadání uplatní v dramatickém kroužku s paní
vychovatelkou Valerií Štoksovou, hudební vlohy pak v pěveckém sboru Zpěváček a
v kroužku hry na zobcovou ﬂétnu, jež vede paní vychovatelka Jitka Kafková.
S hudebními kroužky několikrát ročně vystupujeme v modřických domech seniorů.
V dubnu nás čeká na náměstí Svobody v Brně vystoupení s jarní i velikonoční tematikou, v hotelu Gregor se v červnu rozloučíme se školním rokem.
Závěrem se s vámi chceme podělit o úspěchy, kterých dosáhly naše malé zpěvačky.
Dne 11. 3. 2015 se v Brně na ZŠ Antonínská uskutečnila soutěž v sólovém zpěvu s názvem „Brněnská superstar“, které se zúčastnilo třicet pět dětí z dvanácti základních
škol. Děti z pěveckého sboru Zpěváček se umístily takto:
Jana Hlaváčková, 2. třída – 1. místo
Veronika Chovancová, 3. třída – 1. místo
Ivana Hochmannová, 5. třída – 2. místo
Srdečně gratulujeme!
Jitka Kafková a kolektiv vychovatelek ŠD
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Reprezentace ZŠ ve sportu
S jarem se rozproudily i sportovní akce pořádané pro žáky ZŠ, zejména I. stupně.
Zúčastnili jsme se s žáky z pátých tříd minipřehazované v Pohořelicích. Vloni jsme
s tímto sportem začínali – a letos jsme získali krásné 3. místo. Smíšené družstvo je
opravdu super a ještě o nich uslyšíme určitě při dalších sportovních akcích – zejména fotbalu.
Další sportovní akcí byla vybíjená v Hrušovanech – „O pohár školy“, který jsme ve
stříbrné barvě také získali!
Opravdu, všechna čest pro: Honzu Hrona, Michala Nevyjela, Vojtu Partla, Lilianu
Janu Bradáčovou, Barču Homolkovou, Damiána Strnada, Filipa Urbana, Dominika
Čičmanského a další, kteří také měli svá přispění ke skvělým výsledkům družstva.
Určitě budou následovat další úspěchy. Tak nám držte palce! A my se zase určitě
pochlubíme!
Zapsala: Mgr. Iva Vaculíková

Agrese a šikana
S agresí a šikanou se setkáváme všude: ve škole, na ulici, doma… Často si klademe
otázku, jak se jí bránit a jak uchránit před agresí svoje dítě. Pojďme se tedy společně
podívat, na jakých principech agrese vlastně funguje, co oběť prožívá, jak jí můžeme
pomoci a jak ona sama má možnost se bránit.
Agrese nemusí nutně znamenat fyzické napadení – někdy se může projevit jako
výprask, jindy zase jako slovní násilí (nadávky, ponižující návrhy, hrozby atd.). Osoba agresora nemusí vždy odpovídat našim představám. Náš potomek nemusí být
napaden pouze chuligány. Může se stát i obětí dospělých. Sexuální agrese zahrnuje
vše od exhibice přes osahávání, sexuální návrhy až po znásilnění. Agrese bývá často
ovlivněna vnějšími faktory (okolnosti, osobnost agresora). Někdy se však oběti podvědomě vydávají v nebezpečí samy. Útočníka může „přitahovat“ jakákoliv známka
slabosti (nesmělost, rozcitlivělost způsobená konkrétní událostí, nesprávné sebehodnocení atd.). Abychom mohli dítěti nebo dospívajícímu pomoci, především potřebujeme pochopit důvody vedoucí k jeho napadení. Následky agrese se liší podle
osobnosti oběti, agresora a podle okolností. Všechny nebo téměř všechny oběti cítí
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stud a vinu, jiné zacházejí tak daleko, že se s agresorem ztotožní. Většina napadených
zažije fázi akutního stresu ihned po napadení. Posttraumatické příznaky se mohou
objevit až po týdnech či měsících.
Protože děti jsou pokračováním svých rodičů, každý útok vůči nim se rodičů hluboce
dotýká. Častou reakcí rodičů je strach. Pozor, je-li příliš silný, může bránit „uzdravení“
jejich dítěte. Někteří rodiče popírají agresi, kterou jejich potomek zažil, aby se zbavili
pocitu viny nebo příliš velkého utrpení. Aby touha po pomstě zůstala legitimní, musí
zůstat ve stadiu představ, bez přikročení k činu.
Nejúčinnější pomoc nespočívá v dramatizování nebo naopak zlehčování agrese. Nutíme-li dítě, aby mluvilo o napadení, přestože si to nepřeje, nijak mu situaci neulehčíme. Pouze ho to zraní. Lepší je bavit se s ním o tématech, která se mohou zdát
bezvýznamná a podružná – je to způsob, jak zjistit, zda dítě opět žije svým obvyklým
životem. Návštěva u psychologa je nutná pouze v případě, že se objeví zneklidňující
příznaky. Změnit po útoku školu nebo bydliště bývá jen zřídka řešením.
Poučíme-li se z předchozích agresí, snižujeme riziko, že se znovu staneme obětí. Zůstane-li dítě odměřené k neznámé osobě, která se k němu připojí na ulici, dává-li
pozor, co se děje kolem, chrání se tak proti útoku. Násilí ve škole je možné přemoci
jen ve spolupráci s pedagogy a členy školního poradenského pracoviště. Agresi se
můžeme vyhnout slovy, pohledem, jasným postojem, aniž by padla jediná rána. Jestliže dítě pochopilo, že jako jediné rozhoduje o tom, kdo se ho smí dotknout a kdo ne,
je k boji proti sexuálnímu zneužívání dobře vyzbrojeno.
Dlouhodobě se uzdravit z agrese znamená nepodlehnout psychické tísni. Hodně
obětí to dokáže díky setkání s „patronem“, to může být přítel, rodič, učitel, trenér,
terapeut apod., zkrátka každá osoba, o kterou se oběť mohla opřít, aby se vzchopila.
Hovoří se o tzv. odrazu. Odraz nemusí být nutně trvalý. Když se člověk ocitne před
propastí, pořád se obává, že do ní znovu spadne. Proto je důležité na traumatizující
událost z minulosti nezapomenout, ale zároveň se k ní neupnout. Někdy se oběť agrese stane agresorem, protože jiné chování nezná, chce se pomstít nebo se domnívá,
že na to má právo. Jindy se oběť snaží vyniknout v určité oblasti, aby se posunula
dál. Překonáním agrese dojde k poučení, že člověk může být pánem svého osudu a
nemusí jej jen trpně snášet…
Mgr. Jeanette Vrtková
školní psycholožka
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BRABROUCI
Vlečka 2015
Stejně jako 16 dalších pionýrských tábornických oddílů jsme 14. 3. neváhali a i s rodiči se v rámci Vlečky, která probíhá každé dva roky, pustili do úklidu Podkomorských
lesů. Naše cesta vedla napříč přírodním parkem Baba. K našemu údivu tam na nás
moc velký nepořádek nečekal, ale i tak jsme toho nasbírali dost, kusy železných
předmětů počínaje a prázdnými láhvemi od piv konče. V zápalu boje o každičký
odpadek a nepořádek se nám povedlo najít dokonce i kešku. :)
V průběhu dne jsme se také samozřejmě dozvěděli nějaké zajímavosti a novinky,
např. dobu rozkladu různých předmětů odhozených do přírody nebo kolik vyprodukuje průměrný občan odpadu ročně.
I přes občasný déšť jsme se však vraceli z výletu s dobrým pocitem, že jsme udělali
dobrý skutek pro přírodu. Příští rok nás stejně jako ten loňský čeká úklid v okolí
Modřic, abychom alespoň trochu pomohli i přírodě modřické.
Koník, 66. PTO Brabrouci Modřice
www.brabrouci.cz

Foto: Tomáš Meduňa
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Mďsto ModĢice ve spolupráci s KŠK

poĢádá v sobotu dne 25. 4. 2015
od 15 hodin v sále hotelu Gregor

DĎTSKÝ KARNEVAL
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Muzeum města Modřice a Muzejní spolek Modřice
Vás zvou na výstavu obrazů

Míly Sklenářové
a

Nadi Bělíkové
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V sobotu 20. června 2015 se bude v modřickém areálu Pod Kaštany konat

Šermířský den a Bitva Modřice 2015
Akci zajišťuje KŠK města Modřice a občerstvení Sbor dobrovolných hasičů Modřice.
Již osmým rokem v čase kolem letního slunovratu přijíždějí šermíři z celé republiky, aby si mohli zabojovat v dnes již největší moravské středověké bitvě. Tentokrát
bude ozbrojeným šarvátkám dán větší prostor. Bitvy budou hned dvě – jedna ve
14:00 a druhá v 16:00 hodin.
Libor Olšan již tradičně bude provázet celým dnem.
Program:
13:00 zahájení akce, moderuje Libor Olšan z Olšan, slovo starosty města Modřice
13:10 vystoupení shš Rytíři Země zubra
13:30 kejklíř Jonáš
14:00 BITVA
14:30 kejklíř Jonáš
15:00 vystoupení s koněm – Sandra Doležalová – Equidance
15:30 sokolníci Občanské sdružení Dědictví
16:00 BITVA
17:00 kejklíř Jonáš
18:00 sokolníci Občanské sdružení Dědictví
19:00 premiéra vystoupení klubu YMCA Brno Carpe Diem
20:00 vystoupení shš Rytíři Země zubra
21:30 ohňová show Carpe Noctem
Změna programu vyhrazena.
Vstupné: dospělí 80 Kč … studenti 60 Kč … děti pod 140 cm 40 Kč.

Výstava bude zahájena v pátek 1. května 2015, 16.00 hod., v Muzeu města Modřice,
ulice Komenského 397, vystoupením dechového souboru
„Hana a její sígři“ pana učitele Pavla Rosendorfa
Otevřeno: vždy od soboty do úterka 2.5.- 5.5.; 9.5.-12.5.;16.5.-19.5.; 10.00 – 17.00 hod.
Mimo uvedenou dobu na ohlášení: muzeum@mesto-modrice.cz;
petr.fiala@email.cz; tel.:547 216 124; 732 706 753
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Vítání jara na náměstí a u náhonu
Na „Smrtnou neděli“ 22. března 2015 Dětský folklorní kroužek města Modřice již tradičně uspořádal vítání jara s vynášením „Smrtky“.
Tentokrát až v odpoledních hodinách se sešli na náměstí Svobody u radnice příznivci
lidových tradic, hlavně z řad rodičů s dětmi. Děti se dozvěděly něco z historie tohoto
starodávného zvyku a zblízka mohly obdivovat nazdobenou „Smrtku“. Spolu s ní za
doprovodu harmoniky si zazpívaly, zatančily a naučily se vyvolávku od Brna: „Neseme Morenó, pěkně nastrojenó. Navrchu červenó, zespoda zelenó. Pěknó, pěknó,
pěkně nastrojenó!“ A průvod všech s náležitým hlukem vyrazil. Řinčení pokliček,
hrkání, klepání, pískání se rozléhalo městem, aby nás bylo všude slyšet. Krátké zastavení k tanci se zpěvem bylo na parkovišti u vjezdu do bývalého mlýna. V čele se
„Smrtkou“ jsme se pak s lidovými písničkami a vyvolávkami vydali přes nový mostek po cyklostezce podél náhonu. Problematické úseky přes silnici nám bezpečně
zajistila městská policie, která nás po celou dobu doprovázela.
Poslední zastávka byla v parčíku na pozemku ﬁrmy „FK systém“ na ulici Chrlické za
mostem přes náhon. Ještě rozloučení se „Smrtkou“ a hurá ji zapálit a poslat po vodě
co nejdál. A jako symbol jara jsme s dětmi nazdobili lítečko barevnými stužkami a zazpívali si. Tím jsme zakončili oﬁciální část akce a mohli všechny zúčastněné pozvat
k občerstvení s tradiční pučálkou a dalšími dobrotami. Děti si mohly na památku donést domů větvičku, kterou si nazdobily. Recept na pučálku, texty říkadel i fotograﬁe
zájemci najdou na našich webových stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz.
Velké poděkování patří všem zainteresovaným. Jednak rodičům našich dětí, městské
policii, „FK systému“ a hlavně těm, kteří naši akci svojí účastí podpořili a užili si ji
společně s námi.
Ivana Cetlová, (za vedení DFK)

foto: Miroslav Hájek
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Soutěžní sezona X-trim
První jarní den taneční skupina X-trim zahájila soutěžní sezonu formací, to je skupina
8–24 tanečníků. Tancovali jsme v sobotu i v neděli na dvou největších soutěžích v
ČR, a to Festival tanečního mládí a Dance life tour. V sobotu se soutěžilo o postup na
mistrovství ČR, X-trim uspěl ve všech kategoriích, MINI se umístili na 1. místě, DĚTI 1
na 1. místě, DĚTI 2 na 3. místě, junioři získali 3. místo a RAP (senioři) 2. místo.
V neděli se soutěžilo o postup na mistrovství Moravy a X-trim opět uspěl ve všech
kategoriích, kdy MINI získali 1. místo, DĚTI 1 – 1. místo, DĚTI 2 – 3. místo, junioři
1. místo a RAP 3. místo.
Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v soutěžní sezoně, zároveň děkujeme městu Modřice za velkou podporu.
Lucie Švancarová a trenérky

foto: Michal Soukop, Pavlína Havlátová, Robert Helar

601

Život v našem městě

Zpravodaj 4/2015

611

www.mesto-modrice.cz

Život v našem městě

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

Půjčovní doba:
Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa
Pátek
9–12

VÝBĚR Z NOVINEK
13–18
13–16
13–18
13–16

POZVÁNKA
Zveme vás na pokračování vyprávění pana ing. Aleše Svobody
o brněnském podzemí tentokrát na téma KOSTNICE U SV. JAKUBA.
Beseda se koná v úterý 28. dubna 2015 v 17 hodin
v klubovně nad knihovnou.

PRO DĚTI
Blackwell: Svět dinosaurů
Březinová: Lucka Luciperka
Vlarke: Letectví od Ikara po rakety
Hallinan: Chovej se zdvořile, Pomáhej
ostatním
Higginson: Doktorka Plyšáková –
Brontyho zoubky, Melinda se učí
plavat, Bubli-léčení
Chainani: Škoda dobra a zla
Johnson: Julinka a její zvířátka 1 - 3
MacDonald: Rošťák Bertík 1 - 6
Walliams: Babička drsňačka, Kluk v
sukních, Krysburger, Pan Smraďoch
PRO ŽENY
Ahern: Kdybys mě teď viděla
Al-Mer: Bez matky ne!
Darsane: Recept na Araba
Deveraux: Navěky
Ebert: Osudy porodní báby 1, 2
Gavalda: Lepší život
Howell: Milenec z Vysočiny
Jehlíková: Léto na Korsice
Kludská: Elvíra
Nesvadbová: Pralinky
Poncarová: Andělská mrcha
Randol: Panenské hříchy, Tajemství
polibku
Vaňková: Zapomenutý král
Walker: Alice v říši divů (a také před
zrcadlem)

Přednáška v knihovně o brněnském podzemí s ing. A. Svobodou 12. 3. 2015
Foto: M.Hájek

PRO SILNÉ NERVY
Armaldur Inridason: Oběť, Propasti
Black: Temná pavučina
Blómkvist: Nevinnost
Češka: Krutá smrt, Smrt expremiérky
Erikson: Krutost
King: Čtyři roční doby, To
Perssons: Mezi touhou léta a chladem
zimy, Ten, který zabil draka, V jiném
čase, v jiném životě, Volně padat jako
ve snu
Reichs: Únos
PRO POUČENÍ
Čornejová: Habsburkové v českých
dějinách
Messner: Na vrcholu
Petrovskij: Jantarová komnata
Slezák: Plastická chirurgie
Uhlíř: Drama Bílé hory
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KULTURA
75. Komorní koncert na radnici
ZUŠ Františka Jílka Brno-Vídeňská 25. 3. 2015

Připravujeme 76. Komorní koncert na radnici,
který se bude konat ve středu 27. května 2015 v 19 hodin jako

Setkání při swingu k 75. narozeninám Milana Kašuby
na koncertě vystoupí Jazzové trio se sólisty ZUŠ Modřice-Ořechov
a Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod vedením Jany Šuplerové

Bohatá nabídka specialit, pivo, limo

SRDEýNċ ZVE MċSTO MODěICE A MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MODěICE

Foto: M.Hájek
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Postní doba v Modřicích
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Organizátoři mysleli na vše. A tak díky péči pana Vítězslava Janského a jeho pomocníků se po přednášce konal na faře oběd.
Po něm farníci využili možnost přistoupit ke svátosti smíření. Zpovědníky jim byli
oba kněží. Následovala další přednáška, tentokrát věnovaná tématu duchovní obnovy. K nezbytnému usebrání, silenciu – absolutnímu klidu, které je pravidelnou součástí duchovní obnovy, přistoupili všichni k adoraci Nejsvětější svátosti vystavené v
kostele. Závěrečná přednáška na téma půst a almužna s následnou diskusí s otcem
Arturem se uskutečnila opět na faře.
Duchovní obnova se pro všechny, kteří ji aktivně prožili, stala hlubokým duchovním
zážitkem a povzbuzením víry. Byla důležitou součástí přípravy na Velikonoce.
Text a foto Josef Chybík

Modřický rodák byl jmenován českobudějovickým biskupem
Vnitřním usebráním a půstem, který trvá od Popeleční středy do Bílé soboty, se křesťané po čtyřicet dnů připravují na nejvýznamnější svátek – Velikonoce. Postní doba
je nejlepší čas ke zintenzivnění křesťanského života. V době Boží milosti, za kterou
půst považujeme, více než kdykoliv jindy a trpělivěji nasloucháme slovům našeho
Pána. Dobrou příležitostí k setkání s Kristem, obnažení kořenů víry a proniknutí do
tajemství spirituality poskytuje duchovní obnova. Jejím prostřednictvím si můžeme
dobře uvědomit dimenzi naší víry.
Duchovní obnova je již po dlouhá desetiletí praktikována také v modřické farnosti.
Pamětníci si ji spojují se vzpomínkami na duchovní pastýře, kteří u nás v minulých
desetiletích působili. Vybavují si P. Aloise Perničku nebo P. Františka L. Hemalu, CFSsS. Letos byla organizována P. Robertem Mayerem, OFMConv, který k ní pozval
vzácného hosta. Byl jím polský kněz a exorcista brněnské diecéze P. ThLic. Artur
Daniel Cierlicki, SAC. Vzácný host k nám přijel z Radešínské Svratky, obce na Českomoravské vrchovině, kde působí ve společenství katolického apoštolátu pallotinů.
Do duchovní obnovy se v sobotu 7. března zapojilo dvacet osm modřických farníků.
V kostele sv. Gotharda ji zahájila mše svatá. Třičtvrtěhodinová, nesmírně zajímavá a
inspirativní homilie přinesla množství znamenitých poznatků s příklady, plynoucích
ze životních zkušeností, a stala se dobrou pobídkou, podnětem a posilou naší víry.
Na faře následovala dobře připravená přednáška s obrazovou projekcí, věnovaná historii, symbolice a významu obrazu Božího milosrdenství. Obraz je spojen s polskou
řeholnicí a mystičkou, svatou Marií Faustynou Kowalskou (1905–1938). Připomněli
jsme si při ní naši farní pouť, kdy jsme v roce 2010 navštívili její hrob, řeholní dům v
Lagiewnikách u Krakova, v němž svatá Faustyna žila, a monumentální sanktuárium
zasvěcené Božímu milosrdenství. V myslích nám také vytanulo mimořádné a nezapomenutelné setkání se Stanislawem Dziwiszem, arcibiskupem krakovským.

Cesty Páně jsou mnohdy křivolaké, plné překážek a nástrah. Překoná je ten, kdo má
pevnou víru, otevřené srdce a nepostrádá přesvědčení o naplnění cílů, ke kterým
spěje. Tak to je i v životě modřického rodáka P. Vlastimila Kročila.
Po odstoupení sídelního českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, jehož
rezignaci ze zdravotních důvodů papež přijal 1. března 2014, biskupský stolec na
jihu Čech na poměrně dlouhou dobu osiřel. Modřičtí farníci s radostí přijali zprávu,
zveřejněnou Apoštolskou nunciaturou v České republice, o novém pastýři jihočeské diecéze. Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 19. března 2015, v den svátku
svatého Josefa, českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.
V diecézi s 354 farnostmi, založené v roce 1785, je již třináctým pastýřem. V jedné
z osmi českomoravských diecézí byli v čele diecéze jeho poválečnými předchůdci
Josef Hlouch, Miloslav Vlk (pozdější pražský arcibiskup a kardinál), Antonín Liška a
Jiří Paďour.
Nový představitel českobudějovické diecéze se narodil 10. května 1961 v Brně. Vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Základní školu vychodil v Modřicích, kde žil až
do svého odchodu z vlasti. Vyučil se elektrikářem a v podzemních tunelech pracoval jako elektro-montér. Teprve potom mohl studovat na střední škole. Po maturitní
zkoušce, kterou složil v roce 1986, se třikrát neúspěšně hlásil do kněžského semináře
v Litoměřicích. Uzrálo v něm přesvěd-čení opustit tehdejší Československou socialistickou republiku a naplnit svou životní představu daleko od domova. Velmi dobře si
přitom uvědomoval, že se již nemusí nikdy vrátit. Sám v cizím světě, bez sociálních
vazeb na rodinu, přátele a prostředí, které jej formovalo, ale s dobrým doporučením
tehdejšího modřického faráře P. Aloise Perničky, zahájil svou zahraniční cestu za
kněžstvím.
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Na Papežské lateránské univerzitě v
Římě studoval v letech 1988–-1993 ﬁlozoﬁi a teologii. V Českých Budějovicích
byl 16. července 1994 v katedrále sv.
Mikuláše vysvěcen na kněze. V letech
1993–-1996 absolvoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě postgraduální studium se specializací „patristická
teologie“. Na Katolické univerzitě v Ružomberoku dosáhl v roce 2008 doktorátu
s hodností Ph.D. Jeho dizertační práce
nese název „Passio Christi ve spisech
Lva Velikého“. Vedle řádné pastorační
činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů „Fatimského apoštolátu“ a
„Neokatechumenátní cesty“.
V letech 1996–-1997 působil pastoračně
jako kaplan nejprve v Českých Budějovicích. Následně v Jindřichově Hradci. V roce 1997 se stal administrátorem farnosti ve
Veselí nad Lužnicí a v okolních farnostech. Zde prokázal dobré organizační schopnosti. Opravil farní komplex, který otevřel veřejnosti. Za svůj přínos získal Cenu města Veselí nad Lužnicí.
Je aktivní i jako vysokoškolský pedagog. Po dosažení licenciátu začal od roku 1996
na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyučovat patristiku a starokřesťanskou literaturu. Od roku 2005 je členem kněžské rady a od roku
2008 členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze. V roce 2011 byl jmenován
vikářem táborského vikariátu. Následujícího roku se stal sídelním kanovníkem katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. Od roku 2013 zastává
úřad diecézního referenta pro pastoraci.
V jednom ze svých prvních rozhovorů biskup Vlastimil Kročil sdělil, že bude klást
důraz na rodinný život. Dále starost o kněžská povolání. V neposlední řadě to bude
charita, což znamená péče o lidi, kteří žijí na okraji a potřebují pomoci.
I v Modřicích máme z nedávné doby na pana biskupa vzpomínku. V roce 2013 při
příležitosti oslavy svátku svatého Gotharda naše město rád a ochotně navštívil a byl
hlavním celebrantem poutní mše svaté.
V nelehkém úřadu přejeme panu biskupovi hojnost darů Božích milostí a pevné
zdraví.
Text a foto Josef Chybík
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POZVÁNKA

NA OSLAVU SVÁTKU
SV. GOTHARDA
patrona mďsta ModĢice a ModĢické farnosti

v sobotu, 2 kvďtna 2015
od 1400 hodin – mše svatá v kostele sv. Gotharda
od 1530 hodin spoleĀné setkání s programem ve farní zahradď.
V pĢípadď nepĢíznivého poĀasí v prostorách fary.
Pohoštďní z rukou našich žen,
vĀetnď peĀeného prasete v režii ModĢických mužákĪ
SouĀástí oslav bude výstava
„JAK SI HRÁLI NAŠE BABIÿKY A DĎDEÿKOVÉ“






RádipƎivítámevšechnyobēanyModƎicajejichpƎíbuznéa
známé.PƎijětesepodívatapobýt.
(mar)



(mar)

16:30 Nová Ves
10:15 OĜechov B

16:30 Oslavany B

14:00 ěíþany
16:30 Vev. Bitýška

14:00 Blažovice

16:30 MČnín

14:00 StĜelice

venku

16:30 D. Kounice B

10:30 Moutnice

15:00 Bluþina

10:30 Mokrá

10:30 Moutnice

10:30 Bluþina
16:30 Mokrá

10:30 Bluþina

10:00 KuĜim

10:30 Zbýšov

9:30 Ivanþice

9:30 D. Kounice

9:30 Rosice A
17:30 Rosice B

9:30 Žabþice

9:30 Rajhrad

9:30 Vojkovice
9:30 PozoĜice
10:00 Ivanþice

11:45 Troubsko
10:30 StĜelice

9:30 OĜechov

mladší pĜípravka

18:00 StĜelice
17:30 Želešice

17:30 TČšany

18:00 Radostice

17:30 Bosonohy

17:30 Ivanþice

17:00 PozoĜice

Old boys

691

doma

13:45 ěeznovice B

16:30 Zbraslav

16:30 StĜelice B

16:30 Budkovice

14:00 Moutnice

10:30 Moutnice

10:30 Mokrá

10:30 Radostice

9:30 Vojkovice

11:00 Rosice

starší pĜípravka

www.mesto-modrice.cz

16:30 Oslavany

14:30 Troubsko

16:00 Židlochovice

16:00 Babice n. Svit.

16:00 ZakĜany

13:00 OĜechov

mladší žáci

JAK SI
HRÁLI NAŠE
BABIÿKY A
DĎDEÿKOVÉ

15:30 Ochoz u Brna

B muži

Zpravodaj 4/2015

15:30 Hrušovany u Brna

Výstava se koná jako souĀást oslav svátku sv. Gotharda.
Zahájení se uskuteĀní v sobotu dne 2.5.2015 v 1700 hodin
a dále ještď v nedďli 3.5. a 10.5. vždy od 1300 – 1700 hodin
v prostorách fary.
Tďšíme se na Vaši návštďvu.
A muži



681

Datum
So 4.4.2015
Ne 5.4.2015
So 11.4.2015
Ne 12.4.2015
Pá 17.4.2015
So 18.4.2015
Ne 19.4.2015
Pá 24.4.2015
So 25.4.2015
Ne 26.4.2015
Pá 1.5.2015
So 2.5.2015
Ne 3.5.2015
Pá. 8.5.2015
So 9.5.2015
Ne 10.5.2015
ýt. 14.5.2015
Pá 15.5.2015
So 16.5.2015
Ne 17.5.2015
So 23.5.2015
Ne 24.5.2015
Po 25.5.2015
Pá 29.5.2015
So 30.5.2015
Ne 31.5.2015
Pá. 5.6.2015
So 6.6.2015
Ne 7.6.2015
So 13.6.2015
Ne 14.6.2015
So 20.6.2015
Ne 21.6.2015

Rozlosování jaro 2015
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Modřický pohár 2015
Kdyby někoho napadla otázka, kolik běžících lidí se dokáže vejít na silnici spolu s
náhodně projíždějící sanitkou, může se zeptat pořadatelů nebo diváků, kteří byli v
sobotu 7. března u toho. Takto speciﬁcky se totiž rozbíhal hlavní závod Modřického
poháru na 10 km. Ale pojďme od začátku.
Příprava probíhala „ve zkráceném řízení“ během posledního týdne před závodem.
Jarní prázdniny, které připadly na předcházející týden, se totiž postaraly o nepřítomnost mnoha potřebných lidí. Všechno se nakonec stihlo včas a ukázalo se, jaké štěstí
máme na vstřícný přístup u všech partnerů, kteří s námi spolupracují. Největší poděkování patří tradičně Městskému úřadu (za ﬁnanční příspěvek, propagační předměty
jako část cen pro závodníky, možnost využití Sokolovny i osobně paní místostarostce za její účast během celého dopoledne), základní škole (za poskytnuté prostory i
ochotu paní kuchařky a pana správce obětovat sobotní volno) a dlouholetým sponzorům (Bachl, Delikomat, FINO Trade, A-L Služby Pevná, kuchyně hotelu Gregor). Asi
nejdůležitější letošní novinkou byl skvěle zabezpečený přeběh přes železniční most,
o který se postarala Městská policie a vyřešila tak dosavadní nejrizikovější místo celé
trasy.
V den závodu se od osmé hodiny objevovali u registrace první závodníci. Běžecký
program začal o hodinu později kategoriemi žactva a starších přípravek. Na ně navazovaly nejmladší kategorie dětí, ve kterých letos potěšila zvýšená účast modřických
závodníků i jejich medailové úspěchy. Doufáme, že potěšení bylo i na druhé straně
díky malé sladkosti od našeho sponzora a drobné hračce. Ti nejlepší si navíc odnesli
medaili, možná že dokonce svou první.
V závěrečných dvou bězích se závodí o poháry pro dorostence, juniory, ženy a
muže. Vítězové všech věkových kategorií dostávají menší pamětní poháry, ale právo
pozvednout velký putovní pohár mají jen celková vítězka závodu na 5 km a vítěz na
10 km. Oba letošní premianti slavili svou historicky první modřickou výhru. V ženách
byla nejrychlejší Marie Miličková (AC Olymp Brno) za 18:40 min., v mužích František
Mahovský (Masaryk run) za 30:52 min.
Celkově se letošního ročníku zúčastnilo 665 běžců. Pro srovnání – loni to bylo podobné, o 14 běžců více. Nejmladším účastníkem byla dvouletá Ema Šmídová z oddílu
Beskyd Triatlon (nepodařilo se bohužel zjistit, kolik triatlonů už má za sebou), nejstarším Květoslav Hána ze Svatobořic s předválečným ročníkem narození 1937.
Aby nezůstala úvodní otázka bez odpovědi, v hlavním závodě nás běželo víc než
260. Všem slouží ke cti, že projíždějící sanitce ochotně uvolnili místo, i když museli na chvíli slevit z oblíbené taktiky pro začátek závodů „předbíhej, dokud to ještě
jde“. Mohu potvrdit, že se na modřických silnicích a chodnících i při tomto vysokém
počtu závodníků volné místo ještě najde. Příští rok v březnu tedy můžete bez obav
běžet s námi.
Za organizátory B. Krejčí

foto: M. Hájek
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Výsledky Modřického poháru 2015

MAHOVSKÝ František
PETR Jiří
KONÍŘ Vojtěch
ORÁLEK Daniel
KOTYZA Petr
POHANKA Martin
RERYCH Jiří
JURČA Jaroslav
MYŠÁK Milan
NOSEK Miroslav
BOHÁČ Jiří
HANÁK Albín

Masaryk run
Diadora
Individuální
AC Moravská Slávia Brno
VSK Univerzita Brno
AC Track & Field Brno
AC Moravská Slávia Brno
:-)
Eleven Test Team
AC Moravská Slávia Brno
BEHEJ Brno
AC Moravská Slávia Brno

1983
1979
1991
1970
1970
1973
1962
1962
1963
1955
1954
1951

0:30:52
0:31:24
0:32:15
0:30:58
0:32:45
0:33:21
0:36:03
0:37:04
0:37:15
0:41:02
0:44:01
0:44:56

Muži
Muži
Muži
Muži-vet.1
Muži-vet.1
Muži-vet.1
Muži-vet.2
Muži-vet.2
Muži-vet.2
Muži-vet.3
Muži-vet.3
Muži-vet.3

KČT-OB Holešov
Masaryk run
Moravec Benešov
AHA Vyškov
AK Kuřim - Újezd u Č.Hory
ŠAK Židlochovice

1997
1997
1997
1998
1999
1999

0:17:14
0:17:19
0:17:45
0:17:52
0:18:10
0:18:54

Junioři
Junioři
Junioři
Dorostenci
Dorostenci
Dorostenci

Trať 5100 m – muži
1.
2.
3.
1.
2.
3.

SEDLÁČEK Ondřej
KONEČNÝ Aleš
ŠTĚPANÍK Ondřej
OSOLSOBĚ Jan
VABROUŠEK Filip
ŘÍHA Jaroslav

Trať 5100 m – ženy
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

MILIČKOVÁ Marie
VNENČÁKOVÁ Soňa
JAGOŠOVÁ Tereza
JANČAŘÍKOVÁ Lenka
DOUBKOVÁ Kateřina
NACHTNEBLOVÁ Kristína
DURNOVÁ Marta
HYNKOVÁ Lada
VOLAVÁ Ivana
DVOŘÁKOVÁ Eva
SVAČILOVÁ Blažena
KAŠOVÁ Hana

AK Olymp Brno
AC Mor. Slávia Brno
AC Mor. Slávia Brno
AAC Brno
AK Perná
BehejBrno.com
Branopac Veselí n.M.
VVM
Fit online
Biatlon Prostějov
Pampeliška Olomouc
Barnex Sport Brno

1992
1994
1993
1970
1972
1973
1964
1965
1964
1955
1952
1954

0:18:40
0:18:56
0:19:30
0:20:40
0:20:46
0:21:01
0:21:54
0:23:18
0:23:24
0:23:38
0:24:24
0:25:17

Ženy
Ženy
Ženy
Ženy-vet.1
Ženy-vet.1
Ženy-vet.1
Ženy-vet.2
Ženy-vet.2
Ženy-vet.2
Ženy-vet.3
Ženy-vet.3
Ženy-vet.3

Sokol Bílovice n.S.
AK Olymp Brno
(CZ) Brno
AK Olymp Brno
BETA URSUS Orienteering
AC Moravská Slávia Brno

1997
1996
1997
1999
2000
2000

0:22:12
0:23:16
0:24:49
0:21:41
0:21:50
0:21:56

Juniorky
Juniorky
Juniorky
Dorostenky
Dorostenky
Dorostenky

Trať 5100 m – ženy
1.
2.
3.
1.
2.
3.

LIŠKOVÁ Kateřina
HIRŠOVÁ Gabriela
KOČÍ Adéla
ELBLOVÁ Barbora
OPÁLKOVÁ Martina
HAVELKOVÁ Kristána
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Přípravka ml. dívky, 200 m

Trať 9600 m – muži
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠŤASTNÁ Sára
HUDEČKOVÁ Lucie
DANĚČKOVÁ Lucie
MAZÁLKOVÁ Libuše
MÁDROVÁ Magdalena
MAZÁLKOVÁ Natálie
TEŠNAROVÁ Nikola
KUNCOVÁ Barbora
MIKOVÁ Julie
RUBEROVÁ Nikola
JEŘÁBKOVÁ Veronika
ZAVŘELOVÁ Adéla
SKALNÍKOVÁ Elen
HAVELKOVÁ Lucie
TEJRALOVÁ Adriana
EMMERTOVÁ Anna
GROSSOVÁ Kamila
VITOSLAVSKÁ Vendula
CHALABALOVÁ Julie
KOČOVÁ Klára
ŠOUKALOVÁ Linda
HOLEŠINSKÁ Nela
DANĚČKOVÁ Veronika
MAAROVÁ Lucie
LUKÁŠOVÁ Berenika
TVRDÁ Alena
PAVLÍČKOVÁ Barbora
KROUPOVÁ Barbora
UHŘÍKOVÁ Barbora
KRAUTOVÁ Eva
LOVECKÁ Klára

VSK UNI Brno
AC Moravská Slávia Brno
ŠAK Židlochovice
AC Moravská Slávia Brno
SK Speed Brno
AK Tišnov
Brno
BYAC Brno
JAC Brno
Sokol Přísnotice
TJ Sokol Přísnotice
Brno
TJ Sokol Přísnotice
AC Moravská Slávia Brno
SK Speed Brno
SK Speed Brno
SK Speed Brno
SK Speed Brno
SK Speed Brno
SK Žabovřesky
SK Speed Brno
ŠAK Židlochovice
ŠAK Židlochovice
SK Speed Brno
SK Speed Brno
SK Speed Brno
AK Blansko Dvorská
Modřice
Modřice

2006
2006
2007
2006
2006
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2007
2008
2007
2007
2006
2006
2008
2007
2008
2008
2008
2007
2008

0:00:36
0:00:38
0:00:39
0:00:40
0:00:41
0:00:41
0:00:42
0:00:42
0:00:42
0:00:42
0:00:42
0:00:42
0:00:43
0:00:43
0:00:44
0:00:44
0:00:44
0:00:45
0:00:46
0:00:46
0:00:46
0:00:47
0:00:47
0:00:47
0:00:48
0:00:49
0:00:49
0:00:50
0:00:50
0:00:52
0:00:58

2006
2006
2007
2006
2006
2008
2007
2006
2007
2008
2007
2006
2008
2008

0:00:37
0:00:38
0:00:39
0:00:40
0:00:40
0:00:41
0:00:41
0:00:43
0:00:43
0:00:43
0:00:43
0:00:44
0:00:44
0:00:45

Přípravka ml. chlapci, 200 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HOLÍK Vít
COUFAL Štěpán
SUCHÁNEK Adam
KOČA Vojtěch
ŽÍTEK Jindřich
HORÁK Tomáš
MACH Lukáš
KVAPIL Vojtěch
LÁT Dušan
SOLECKÝ Daniel
KOUTNÝ Ondřej
HLADÍK Viktor
KRISTEK Jakub
HLADKÝ Dominik

Moravská Slávia Brno
SK Speed Brno
VSK Univerzita Brno - Slatina
SK Žabovřesky
SK Speed Brno
Orel Silůvky
ŠAK Židlochovice
Medlánky
AK Blansko Dvorská
Napajedla
Biatlon Prostějov
Modřice
Bílovice nad Svitavou
Brno Nový Lískovec
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15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KLANICA Domink
AVETISYAN Alexandr
STEJSKAL Ondřej
STRNAD Samuel
CHALABALA Jonáš
KRATOCHVÍL Lukáš
DERKA Jan
KOMRSKA František
KROUTIL Jošt
SOLÍK Daniel
VLASÁK Adam
BURŠÍK Tomáš
KRATOCHVÍL David
JAHODA Tomáš
ZŘÍDKAVESELÝ Martin
VINTRLÍK Lukáš
MACH Jan
PELLA David

Modřice
SK Speed Brno
ŠAK Židlochovice
Modřice
Brno
SK Speed Brno
VSK Univerzita Brno
SK Speed Brno
BRNO - Žabovřesky
SK Speed Brno
Rajhrad
ŠAK Židlochovice
SK Speed Brno
Modřice
SK Žabovřesky Brno
Křepice
TJ Sokol Přísnotice

Nejmladší, 75 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LUKLOVÁ Linda
VABROUŠKOVÁ Věra
MAHOVSKÝ Jakub
CHARVÁTOVÁ Jolana
SKALNÍKOVÁ Sára
FOJTÁŠEK Sebastian
MATULA Ondřej
HAVLÍČKOVÁ Sabina
JUŘICOVÁ Ema
VLČEK
POHANKA Dan
MATEI
SLANÁ Antonie
KREJČIŘÍKOVÁ Zuzana
LOVECKÁ Barbora
KOČA František
CHARVÁTOVÁ Žaneta
HLADKÝ Mikuláš
JEDLIČKOVÁ Edita
BERNACÍK Filip
ZEMANOVÁ Nikola
ŠMÍDOVÁ Ema
HOVĚŽÁK Vít
HOVĚŽÁK Petr
HÁNÁKOVÁ Kristýna
MAZÁLKOVÁ Anežka
JEDLIČKA Adam
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2006
2006
2008
2008
2008
2007
2008
2007
2007
2008
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
Drásov
2012
Brno
2011
Modřice
2012
BBM
2011
2012
SK Žabovřesky
2011
AK Blansko Dvorská 2012
Brno Nový Lískovec 2012
2011
Modřice
2012
2012
Beskyd Triatlon
2013
Kuřim
2011
Kuřim
2011
Vranov
2012
Modřice
2012
2012

0:00:18
0:00:19
0:00:20
0:00:20
0:00:22
0:00:23
0:00:24
0:00:24
0:00:25
0:00:25
0:00:26
0:00:27
0:00:28
0:00:29
0:00:33
0:00:33
0:00:35
0:00:38
0:00:38
0:00:41
0:00:43
0:00:44
0:00:46
0:00:51
0:00:57
0:01:01
0:01:05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PROCHÁZKOVÁ Sára
HOLÍKOVÁ Klára
PROCHÁZKOVÁ Nikol
BÍLOVSKÝ David
TVRDÁ Beáta
VINTERA Viktor
POKORNÁ Alexandra
KUČERA Martin
MAZÁLKOVÁ Veronika
HLADKÁ Leontýna
NEČASOVÁ Laura
COUFALOVÁ Rea
FUCIMAN Filip
KOCÁBOVÁ Anna
ŠŤASTNÝ Adam
COUFALOVÁ Thea
POHANKA Tomáš
SLANÝ Štěpán
PUDELKA Jaroslav
UHŘÍKOVÁ Karolína
ZEMAN Matyáš
VINTRLÍK Mikuláš
VLASÁKOVÁ Alžběta
VLASÁKOVÁ Viktorie
CHALOUPKOVÁ Romana
NOVOTNÝ Max

Přísnotice
Sokol Černovice
Sokol Přísnotice
SK Speed Brno
Chrlice
Sokol Vyškov
Brno
ACT Lerak Blansko
Modřice
Brno Nový Lískovec
AK Blansko Dvorská
Březina
Modřice

2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2009
2010
2009
VSK Univerzita Brno 2010
Březina
2010
Drásov
2009
Modřice
2009
Modřice
2009
Modřice
2010
2009
Křepice
2010
Rajhrad
2010
Rajhrad
2010
Brno
2010
Modřice
2010

Život v našem městě

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

0:00:45
0:00:46
0:00:46
0:00:47
0:00:47
0:00:48
0:00:49
0:00:49
0:00:51
0:00:51
0:00:52
0:00:53
0:00:55
0:00:58
0:00:59
0:01:00
0:01:01
0:02:01

Motto:
„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi,
než být milován pro to, co nejsi.“
Curt Cobain

Mladší, 150 m
Modřice
TITAN Trilife
Modřice
AK Blansko Dvorská
TJ Sokol Přísnotice
VSK Univerzita Brno
SK Speed Brno
Vyškov
MK SEITL Ostrava
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0:00:33
0:00:35
0:00:36
0:00:36
0:00:38
0:00:39
0:00:39
0:00:39
0:00:41
0:00:41
0:00:42
0:00:42
0:00:43
0:00:44
0:00:44
0:00:45
0:00:45
0:00:45
0:00:46
0:00:47
0:00:48
0:00:49
0:00:49
0:00:50
0:00:52
0:01:16

Duben – bývá už měsícem jarním, ale
ještě platí, že je aprílový, a po něm
teprve přichází nejkrásnější měsíc lásky
– MÁJ.
Letos nejen s Amorkem, ale i s významným historickým výročím. V květnu
totiž uplyne 70 let od konce druhé
světové války a osvobození naší vlasti
Rudou armádou.
Neschopnost některých politiků a
komentátorů rozlišit nespornou úlohu
Rudé armády – milionů ruských vojáků
na osvobození Evropy, včetně Polska a
Československé republiky, a současnou
politiku Kremlu je zarážející.
Možná se mnozí z vás o politiku nezajímají a dění na světové scéně nesledují,
ale jak mohl ukrajinský premiér Jaceňuk vypustit tak nehorázný výrok o
tom, že Sovětský svaz napadl nacistické
Německo? Nevím, ve kterém roce se
narodil a nemá-li náhodou zatemnění
mozku, ale i ti mladí by měli vědět, kdo
vyprovokoval druhou světovou válku.
Možná že se dnes učí dějiny poplatné
tomu, kdo vládne, ale tento výrok to
neomlouvá.
Já sama jsem pamětníkem doby a nikomu z dnešních mladých bych nepřála
zažít válku, i když je dnes skoro na
dosah – snad se svět uklidní.
Pamatuji si, jak do Modřic napochodovali Němci, obsadili radnici, zabrali

školu – pak jsme všichni chodili do
dvoutřídky na dnešní Benešově ulici,
kde dnes sídlí hudební škola, a z přátel,
Němců a Čechů, kteří doposud v Modřicích pokojně žili, se stali přes noc zavilí
nepřátelé. Jen málokdo zůstal slušný a
Čechům spíš pomáhal, jako např. MUDr.
Pařízek.
Potom zatkli otce a odvezli do koncentračního tábora spolu s mnoha pracovníky ﬁrmy Biochema, a my jsme se pak z
Modřic museli odstěhovat. Takže osvobození Brna a Modřic jsem nezažila.
Zažila jsem osvobození mimo brněnský
kraj a mám na to osvobození krásné
vzpomínky. Potom na podzim v roce
1945 jsme se opět přestěhovali do Modřic. Zažila jsem tu krásnou dobu, kdy
všichni lidé měli k sobě blíž a s velkým
nadšením začali znovu žít a budovat.
Každou sobotu se Modřice svépomocí
uklízely – nikdo neprotestoval, že musí
zamést chodník, prostě bylo to fajn.
A najednou lidé pozapomínali. Pomník
padlým Rudoarmějcům (a že jich bylo)
v Modřicích zarůstá býlím, kytičku
ani věneček už léta neviděl. Škoda, že
zapomínáme přes to zlé i na to dobré –
nevděk světem vládne.
Možná je to tím, že už nám vládnou
mladší ročníky a vše berou jako samozřejmost anebo myslí jenom na sebe.
Minulost nás učí, jaká bude budoucnost.
Žít v naší krásné zemi sedmdesát let v
míru už za to stojí, a že ta naše země je
krásná, je fakt.

Život v našem městě

Vždyť se o tom zpívá i v české hymně.
Bohužel, mnozí z našich občanů znají
víc daleké cizokrajné destinace než
krásnou krajinu moravských a českých luhů a hájů.
Tak až si v tom krásném měsíci máji
vzpomenete na výročí osvobození
Modřic a Brna a oslav konce druhé
světové války, vzpomeňte také na ty
padlé a umučené, co položili životy
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za nás všechny, abychom my, naše děti,
vnuci a pravnuci mohli žít v míru.
Jen je škoda, že není mír a vděk v našich
srdcích, že u mnohých převládá závist a
zloba a někteří si ani neuvědomí, že i z
vysokého postu se padá a o to bývá větší
boule.
Míru si važme – stále se ve světě válčí a
já bych si přála, aby to válčení naši vlast
TOJA
nepotkalo.

MYSLIVOST
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celém povrchu těla. Na postižených místech dochází k prořídnutí až vypadání srsti,
kůže je zarudlá, postupně dochází k jejímu zhutnění, zvýšení sekrece lymfy, vznikají
zánětlivá ložiska (papuly) s následnou tvorbou strupů. Objeví se oděrky a dochází k
povrchovému krvácení.
Průvodním znakem onemocnění je vysoká svědivost. Zvířata se snaží postižená místa škrabat, olizovat či vykusovat. V důsledku onemocnění se snižuje plachost nemocných lišek, dochází ke ztrátě tělesné kondice, hubnutí a úhynu.
Léčba se neprovádí. Vzhledem k vysoké kontagiozitě onemocnění a možnosti přenosu na psy je nutné zamezit kontaktu nejenom loveckých psů, ale i psů volně puštěných v honitbě s nakaženou liškou. U člověka může dojít k infekci těmito zákožkami
(většinou po kontaktu s nemocným psem, po přerušení kontaktu však vymizí do čtyř
týdnů).
Na závěr bychom tedy chtěli požádat občany, pokud by našli v honitbě takto nakažený nebo uhynulý kus zvěře, aby neprodleně informovali naši Městskou policii
nebo přímo Myslivecké sdružení Modřice na tel. čísle 605 261 826 nebo 606 364 518.
Takto nakažená zvěř se musí odborně ošetřit či zlikvidovat. Manipulace a likvidace
nakažené zvěře podléhá přísným veterinárním a hygienickým předpisům, které jsou
dány ze zákona.
Za MS Modřice T. Z.

Minulý měsíc byla v modřické honitbě ulovena liška nakažená prašivinou. Přestože
se snažíme tuto zvěř myslivosti škodlivou celoročně tlumit, stále se potýkáme s různými chorobami a nákazami lovné zvěře. Škodnou zvěř každý rok přeléčíme orální
vakcínou proti vzteklině (také zvěř spárkatá a drobná se každoročně proti různým
nemocem a parazitům přeléčí léky, které se přidávají do krmiva). Díky této prevenci
se v modřické honitbě již více než 15 let nevyskytuje žádný pozitivní případ vztekliny. Vzhledem k tomu, že zmíněná ulovená liška byla již v dosti pokročilém stadiu
prašiviny (viz foto), musíme upozornit všechny majitele a chovatele psů, aby si své
čtyřnohé kamarády hlídali a měli je pod kontrolou při jejich venčení v honitbě. Volný pohyb psů nejenom po našem městě, ale i v honitbě určuje vyhláška MÚ
Modřice a Myslivecký zákon. To by měl znát každý majitel psa. Volně puštěný pes
ponechaný bez dozoru je velké riziko, co se týče nákazy svrabem, ale i vzteklinou.
Nikdy nevíte, kdy pes přijde do styku s uhynulým či živým nakaženým zvířetem. Potom lehce nakazí nejenom vás, ale i další chovná zvířata doma a rodinné příslušníky.
Tyto nemoci jsou sice léčitelné, ale mnohem vhodnější je prevence.
Pár odborných informací z myslivecké literatury a Okresní veterinární správy.
Prašivina lišek
Prašivinu lišek – svrab způsobuje sarcoptes scabiei var. vulpes (sarcoptes vulpes).
Onemocnění je přenosné na psy, vlky, kočky a člověka. Lišky jsou k prašivině velmi
vnímavé. Zákožky přednostně osídlují řídce ochlupená místa na spodní straně těla,
ale také ušní boltce, okolí loketního, hlezenního kloubu a oháňku. Při generalizovaném průběhu onemocnění se zákožkami vyvolané změny mohou vyskytovat po
Foto: Milan Krátký
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Studenti z Hotelové školy Brno v Rakousku
Jmenuji se Josef Šiška a studuji prvním rokem na soukromé Hotelové škole v Brně.
Jako občan města Modřice a bývalý žák Základní školy Modřice bych se s Vámi rád
podělil o mé dosavadní studijní úspěchy.
Ve dnech 11.–31. 1. 2015 jsem absolvoval jako student Hotelové školy na Bosonožské
ulici v Brně stáž v partnerské hotelové škole Salzburger Tourismusschule se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch v rakouském lázeňském městě Bad Hofgastein.
Studijního pobytu se se mnou zúčastnili spolužáci Veronika Jochcová, Dominika Čadeni a Daniel Měřínský.
Náplň stáže byla rozdělena do několika částí. Zúčastnili jsme se teoretické výuky
ekonomiky a managementu v anglickém jazyce, společně s rakouskými spolužáky
jsme ve cvičné kuchyni připravovali speciality místní kuchyně (například polévku s
krupicovými noky, pravý vídeňský řízek a ragú z telecího masa), ve cvičné restauraci
poznali nové způsoby práce před hostem, procvičili si přípravu míchaných nápojů
a ﬂambování masa.
Velmi přínosná byla praxe v kuchyni i obsluze ve spolupracujícím luxusním hotelu
Grand Park Hotel. Už jen seznámení se zákulisím a organizací práce v kuchyni a restauraci pětihvězdičkového hotelu bylo pro nás žáky velkým a nesmírně zajímavým
zážitkem. V obsluze jsme si kromě toho procvičili praktické dovednosti při prostírání
stolů a obsluze hostů, v kuchyni se mohli ve větší či menší míře osobně zúčastnit
přípravy vyhlášených delikates pod vedením šéfkuchaře Grand Park Hotelu pana
Franze Huicka. Povzbuzením pro nás studenty bylo kladné hodnocení naší ochoty,
zručnosti a šikovnosti ze strany personálu hotelu.
Společenským vrcholem pobytu byla účast na slavnostní večeři, spolupořádané ředitelkou Grand Park Hotelu paní Claudií Wachter a ředitelkou školy paní Marií Wiesinger při příležitosti návštěvy ředitele Hotelové školy v Kodani pana Sörena Kristiansena. Pozvání k této akci přijali také starosta města Bad Hofgasteinu a člen rakouské
vlády pan Reinhold Hawle.
Ačkoli pracovní program stáže byl opravdu bohatý, přesto jsme si našli čas i na prohlídku malebného údolí s výletem do blízkého lyžařského střediska Bad Gastein či
na procházky spojené s ochutnávkou mnoha vynikajících místních dezertů. Vedení
hostitelské školy umožnilo nám žákům rovněž návštěvu termálních lázní a několik
kilometrů vzdálených unikátních léčebných štol.
Na závěr celého třítýdenního programu jsme získali od partnerské školy oﬁciální
osvědčení o absolvování odborné stáže. Hlavním přínosem pobytu však bylo bezesporu množství nových poznatků a zejména cenných zkušeností, které budeme moci
jistě využít nejen v dalším studiu, ale i ve své budoucí profesní kariéře.
Josef Šiška
Student 1. ročníku Hotelové školy Brno
Bývalý žák ZŠ Modřice
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DOMOV SENIORŮ
Jaro v Anavitě v Modřicích
Klienti už sadí voňavé bylinky a prohřívají se prvním jarním sluníčkem
A je to konečně tady. Po dlouhých měsících s plískanicemi a době pozorování ztichlé spící přírody maximálně za okny zařízení si klienti modřického Domova seniorů
Anavita, a. s., užívají zase naplno sluníčka a prvních jarních aktivit. Čím tedy právě
v těchto dnech více než stovka seniorů v zařízení specializovaném na Alzheimerovu
chorobu a demenci vlastně žije a co jim dělá radost?
„Před pár dny jsme se třeba společně pustili do sázení voňavých bylinek, vyšli si
s klienty na jarní vzduch do naší překrásné zahrady a na lavičky před domovem.
A také připravili dva druhy křupavého chleba v domácí pekárně a hned tři výtečné
pomazánky, z nichž jedna – ředkvičková – byla přímo skvělá k doplnění vitaminového deﬁcitu, který každý z nás po dlouhé zimě má,“ vyjmenovala jen některé jarní aktivity Petra Poláčková. V modřickém zařízení Anavita má na povel každodenní
smysluplný program pro tamní klienty.
Domov se tak už za pár dní rozvoní libečkem, čerstvou listovou petrželkou, řeřichou
či kadeřávkem. Jednou dopoledne přišla během aktivizace navíc řeč i na vymoženosti a technické novinky dnešní doby. „A tak jsme se rozhodly, že našim dámám,
které jsou, mimochodem, stále skvělé kuchařky a pekařky, předvedeme při výrobě jarních pomazánek i domácí pekárnu. Zájem o ni byl obrovský. Nedovedly si tu
,mašinku‘ vůbec představit a divily se, jak to může fungovat. Slovo dalo slovo, a než
dámy připravily pomazánky, byl na světě i světlý a tmavý čerstvý chleba,“ směje se
aktivizační Dáša Habltová, která se jarního kulinářského klubu s modřickými babičkami ujala.
A i když se ještě sem tam zvedne studený vítr, jaro už je skutečně tady. Prohřát si po
zimě tělo na prvním jarním sluníčku a „chytat bronz“ venku je tak příjemné…
„Vždy je dobré vzít klienty každý den alespoň na pár desítek minut ven na vzduch, a
to i když není zrovna ideální slunečné počasí. Lidem s demencí tím totiž významně
pomůžeme ke zklidnění a také zachovat si rytmus střídání dne a noci,“ vysvětlila
důležitost pobytu seniorů venku Pavla Hýblová. Ta je nejen jednou ze zakladatelek
České alzheimerovské společnosti, ale také supervizorkou péče v ANAVITĚ – a to i v
její modřické pobočce.
Modřice mají v rámci zařízení Anavita ovšem ještě jednu nespornou výhodu. „Jsou
totiž obklopeny překrásnou relaxační zahradou, která svým barevným konceptem
probouzí snad všechny smysly, užívat si pobyt venku mohou klienti i na provzdušněné letní terase. Navíc se toto naše jihomoravské zařízení nachází v klidné zóně na
předměstí Brna, kde je možné v dostatečně bezpečné vzdálenosti od silnice sledovat
dění na ulici a být tak v kontaktu s okolním světem,“ doplnil ještě ředitel Domovů
seniorů Anavita Jiří Dušek.
Text: Hana Raiskubová, Foto: archiv Anavita, a. s., Modřice

www.mesto-modrice.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce března, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Dne 2. 3. strážníci MP usměrňovali provoz a následně asistovali kriminální policii
při ohledání místa činu při tragické události, kdy se muž rozhodl skoncovat se životem skokem pod vlak.
Dne 7. 4. strážníci usměrňovali dopravu při akci „Modřický běžecký pohár“.
Téhož dne hlídka MP řešila spor mezi majitelem domu a podnájemníky,
kteří nezaplatili nájem a odmítali opustit dům. Jelikož „podnájemníci“
neměli ani nájemní smlouvu, byli ve věci řádně poučeni a poté dům
okamžitě opustili.
Dne 9. 3. byli strážníci MP upozorněni, že na ul. Masarykova u železářství leží v keři
injekční stříkačky. Hlídka se na místo dostavila a 2 ks použitých stříkaček
bezpečně zlikvidovala. Děkujeme za všímavost občanů.
Dne 12. 3. bylo v odpoledních hodinách hlídce MP oznámeno, že na konečné
zastávce MHD leží muž. Strážníci se snažili s mužem komunikovat, ale
ten nereagoval ani na bolestivé podněty, proto byla přivolána RZS. Ta si
muže převezla k dalšímu ošetření do FN u sv. Anny.
Dne 13. 3. v poledních hodinách strážníci řešili opilého muže na ul. Za Humny. Muž
byl pod vlivem alkoholu natolik, že nebyl schopen sám odejít a hrozilo
jeho zranění při případné chůzi. Proto byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno, kde posléze nadýchal 3,5 promile.
Dne 16. 3. strážníci MP na žádost státní policie pátrali v katastru města po psychicky nemocné osobě. Osoba byla nakonec v pořádku nalezena v OC
Futurum.
Dne 18. 3. strážníkům MP předala ostraha OC Olympia další použité injekční stříkačky. Hlídka stříkačky bezpečně zlikvidovala.
Dne 19. 3. v nočních hodinách hlídka MP při kontrolní činnosti nalezla spícího
muže před vchodem do budovy železničního nádraží. Původně chtěl přespat v čekárně, ale jelikož bylo již zamčeno, „ustlal“ si na rohožce. Muž
se poté rozhodl odjet MHD do Brna.
Dne 21. 3. strážníci MP řešili v OC Olympia opilého mladíka, který se zde nevhodně
choval. Mladík se po příjezdu hlídky uklidnil a odjel MHD pryč z města.

www.mesto-modrice.cz
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Dne 22. 3. strážníci MP dohlíželi nad akcí „Vítání jara“.
Dne 25. 3. hlídka MP přijala oznámení od nájemníků jednoho bytového domu o
tom, že již čtyři dny neviděli svoji sousedku a ani nereaguje na zvonění.
Strážníkům se podařilo sehnat kontakt na vnuka a ten uvedl, že babička
je v pořádku na léčebném pobytu v lázních.
Blokové čištění
V měsíci březnu proběhlo první blokové čištění v tomto roce. Upozorňujeme občany, aby četli i dodatkové tabulky, které jsou u přenosného dopravního značení.
Především však nápis „čištění komunikací včetně parkovišť“. Chceme přece mít
naše město čisté.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

V měsíci březnu proběhly kontrolní střelby strážníků Městské policie
Foto: Petr Fajks
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Brabec Rostislav
Homolková Adriana
Hermanová Petra
Vilišová Emílie
Zouharová Laura
Prokešová Apolena

Kiliánová Rudolfína
Dvořák Vítězslav
Strouhalová Adéla
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Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 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.

i
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Inzerce

NABÍZÍ

:

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux- certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ
tel: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Ivo Šubrt

Vybavte se angličtinou na cesty!
Mgr. Lenka Zimková

Výuka angličtiny a překlady

V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s
trvalým 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 návštěvy vedení města Modřice.
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice 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.

Inzerce

Masarykova 118, ModĜice

Přenechám pronájem

zahrádky
v zahrádkářské kolonii v
Modřicích u hřiště.
Tel: 775 717 013

 Individuální lekce nebo ve dvojicích
 Výuka obecné i technické angličtiny buď
v kanceláři v Modřicích nebo u Vás
 Výuka a doučování dětí
 Využití originál cizojazyčných materiálů
 Obecné i technické překlady
 Tvorba oborových slovníčků z přeložených
materiálů (při dlouhodobé spolupráci)
 Ukázková lekce zdarma (30 minut)
 Letní intenzivní kurzy pro děti i dospělé

Tel. 724411720, ww.lenkazimkova.cz

Hledám ke koupi
domek se zahradou
v Modřicích nebo
v okolí do 10 km.
Tel. 792 284 071

Inzerce
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s¬ kosmetické služby
s¬ ultrazvukové čištění
a regenerace pleti
s¬ sondy anti-ageing
protivrásková péče
s¬ masáž lávovými kameny
s¬ masáž Ongkara, masáž hlavy
s¬ IPL Anthélia ®
s¬ proﬁ produkty être belle
s¬ individuální péče
s¬ svíčky Yankee candle

www.egostudio.cz
Dana Križaničová

tel.: 605 851 109

Nádražní 540
ModĜice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
x
x
x
x
x
x
x
x

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

871
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PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice
• výroba klíčů od 35,- Kč
• broušení nástrojů
• opravy kol všech značek a prodej
náhradních dílů
• opravy obuvi
• čištění a praní prádla
• čištění peří
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks
a polštářů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
zkracování, šití, látání

firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti
informaĀních technologií s hlavním zamďĢením na:

externí správa IT malých a stĢednď velkých firem
snižování nákladĪ, efektivita business a ITC procesĪ
HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a Ģešení
odborné poradenství a konzultace
dodávky a instalace PC, notebookĪ, tabletĪ, tiskáren,

zálohovacích zaĢízení, operaĀních a kanceláĢských
systémĪ, síĨových zaĢízení a dalších HW/SW

záruĀní a pozáruĀní servis renomovaných znaĀek
individuální školení dle potĢeb zákazníka
OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 ModĢice

tel.: 603 156 063, 739 274 804

Koupím byt v OV
nebo může být
i družstevní v Modřicích.

Tel. 722 063 341
MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

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.

+420 602 778 395, +420 603 254 455

www.omega24.cz
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Pokrývačská ﬁrma 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

911

www.mesto-modrice.cz

Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po

út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.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

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) …

11:30

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

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

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

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.ﬁtpeople.cz
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015
pá

Události
25. 4. 2015
25. 4. 2015
30. 4. 2015
2. 5. 2015
2. 5. - 10. 5. 2015
5. 5. 2015
27. 5. 2015
20. 6. 2015

Dětský karneval
Rybářské závody Rajhrad
Pálení čarodějnic
Oslava svátku sv. Gotharda
Výstava "Jak si hráli naše babičky a dědečkové
Kuličkiáda
Setkání při swingu k 75. narozeninám Milana Kašuby
Šermířský den a Bitva Modřice 2015

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

www.x-trim.cz

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského

www.ﬁt40tydnu.webnode.cz

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

19.00

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.ﬁtpeople.cz
www.ﬁtpeople.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
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