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NOVOROČNÍ PROJEV STAROSTY

Vážení spoluobčané,
právě otevíráte první číslo zpravodaje v novém roce, a proto se sluší na úvod zavzpomínat na odcházející rok 2017 a nastínit plány do roku nového, roku 2018.
Před nedávnem jsme vítali odcházející rok 2017. Jenže než se člověk stačil pořádně
rozkoukat, byla zima pryč, jara si ani nevšiml, létem proletěl jako vítr a už tu byl barevný podzim, který v mžiku přešel do adventního času. Najednou jsme připraveni
přivítat další rok, rok 2018. Před koncem roku každý zavzpomíná na uplynulé dny
a provede malou bilanci svých splněných či nesplněných závazků a slibů. Pro některé to byl rok plný zdarů a úspěchů, pro jiné zase rok samých zklamání. I přes to se
ale musí člověk dívat pořád dál do budoucnosti, do dalšího období, a pevně věřit, že
bude ten další rok přece jen o něco lepší.
Dovolte, abych i já provedl malou bilanci dění v našem městě. Nutné je říci, že stojíme na počátku posledního roku volebního období 2014–2018. Každý z vás si již jistě
udělal dokonalý obrázek o tom, co je v rámci rozvoje města plněno, co se daří připravovat, co naopak pokulhává, kam je město směřováno a o co všem zvoleným zastupitelům vlastně jde. Vše bude vedení města a zastupitelům jistě sečteno v komunálních
volbách, které se uskuteční ke konci roku 2018.
Na politické scéně byly hlavní událostí roku 2017 podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ty suverénně vyhrálo sdružení ANO 2011 před ODS. Pro Modřice byly volby obzvláště významné, neboť byl do Parlamentu ČR poprvé od roku
1989 zvolen občan města pan MUDr. Jiří Ventruba, CSc., kandidující za ODS.
V případě našeho města neproběhly žádné politické události. Zastupitelstvo pracovalo v nezměněném složení a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen
nepatrných změn.
V oblasti investic byla nejsledovanější akcí příprava výstavby Víceúčelové sportovní
haly. Díky české legislativě nebyla stavba doposud zahájena, neboť výběrové řízení
na generálního dodavatele díla prováděné kvůli rozsahu zakázky ve dvou kolech již
probíhá 4 měsíce. Konečné rozhodnutí o výběru dodavatele by mělo padnout ve
druhé polovině ledna a v měsíci únoru pak zahájena vlastní výstavba. Vedení města
plánuje celý areál včetně všech venkovních sportovišť dokončit do června 2019.
Z ostatních plánovaných investičních akcí pak byly dokončeny pouze povodňový
plán s varovným systémem – místní rozhlas, přípojky IS pro areál na ulici Hybešova,
rekonstrukce vytápění bytového domu Sadová 563, výstavba nafukovací haly u ZŠ
na ulici Benešova jako náhradní cvičební prostory v době výstavby nové haly, požadované studie pro nový územní plán a vybavení pracovní čety v podobě ramene na
zalévání a nakládacího zařízení na traktor.
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Bohužel větší množství investic ať už z důvodu nezískání dotace nebo nedokončené
PD muselo být přesunuto do roku následujícího. Nejvíce se tato skutečnost projevila
na zahájené postupné rekonstrukci chodníků, kdy byly přesunuty rekonstrukce ulice
Husova a Masarykova sever, prodloužení chodníku na ulici Nádražní a vybudování
části chodníku i s přechodem na ulici Chrlické včetně veřejného osvětlení a revitalizace sběrného dvora. Také přípravné práce na plánované rekonstrukci objektu
nám. Svobody 171 – dům s podloubím se dostal do menšího skluzu, neboť potřebné
posudky a průzkumné práce vyžadují podstatně delší dobu na jejich přípravu. Pro
rok 2018 je u tohoto projektu plánováno zahájit vlastní projekční práce. Samostatnou
kapitolou je pak zpracovávání PPO Modřice, které je ve fázi vyjednávání s majiteli
dotčených pozemků.
Jak jsem zmínil, nepodařilo se spoustu úkolů dokončit a bylo nutné jejich převedení
do dalšího kalendářního roku, což je pro vedení města nepříjemné a současně zavazující, aby vše bylo do konce tohoto volebního období ukončeno.
Dnes si ale nikdo z nás nedokáže odpovědět na otázku: Co nám přinese rok 2018? Především to bude opět rok, dá se říci, super volební. K urnám půjdeme hned po novém
roce při volbě prezidenta ČR a bude na každém z nás záležet, koho zvolí a kdo bude
naši republiku v dalším období reprezentovat ve světě. Druhé volby nás všechny pak
čekají na podzim, kdy skončí další volební období našeho zastupitelstva, a vy, občané města, si budete volit nové zástupce pro další 4 roky. Pevně věřím, že váš hlas
podpoří ty kandidáty, kteří chtějí pro tuto zemi a naše město přinést jen to nejlepší a
vaše účast při obou volbách bude veliká.
Z vlastních aktivit a investic je město připraveno v novém roce dokončit všechny
nesplněné úkoly z roku 2017 a zejména zahájit výstavbu Víceúčelové sportovní haly.
Velkou snahou vedení města bude získávání finančních prostředků na realizaci projektů z vyhlašovaných dotačních programů. Kolik a v jaké výši dotace získáme, dnes
nikdo není schopen říci.
Ke zmíněným přesunutým projektům a zejména víceúčelové sportovní hale se pak
řadí celá řada drobnějších akcí, které by měly vést zejména ke zkvalitnění života v našem městě, jako je budování a údržba dětských hřišť se zaměřením na lokalitu Bobrava včetně opravy veřejného osvětlení, zateplení objektu ZUŠ ulice Benešova 268,
rekonstrukce střešního pláště BD Sadová 563, projekční práce veřejných prostranství
mezi bytovými domy, v lokalitě rybníku Masarykova a Primál, a pořízení zásahového
vozidla s cisternou pro JSDH Modřice.
Věřím, že to, co je naplánováno v rámci rozvoje města, se vedení podaří splnit a volební období 2014–2018 tak ukončit s čistým štítem. Současně jsem přesvědčen, že vy
všichni budete hlavním kritikem při hodnocení stanovených úkolů a také hlavním
rozhodčím při konečném vyúčtování volebního období.
Dovolte mi závěrem, vážení spoluobčané, jménem vedení města Modřice i jménem
svým vám popřát do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, pracovních a společenských úspěchů a plno upřímné lásky. Přeji vám, aby se vám v novém roce vyplnila
všechna přání a dodrželi jste všechna svá předsevzetí.
Ať žije nový rok 2018.
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ZPRÁVA STAROSTY
Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od
4. 9. 2017 do 15. zasedání ZMM konaného dne 4. 12. 2017
Vážení spoluobčané,
než se začtete do následujících řádků o uplynulém období od posledního zasedání
zastupitelstva v měsíci září 2017 a do celého prvního čísla městského zpravodaje
v roce 2018, vám jménem svým i jménem vedení města přeji do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Sledované období bylo obdobím konce kalendářního roku 2017, ve kterém se ukončovali probíhající investiční akce a připravoval se rozpočet na poslední rok volebního
období 2014–2018. Nejvýznamnější událostí ale byly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Ty se uskutečnily 20.–21. 10. 2017. V Modřicích v nich zvítězilo hnutí
Ano 2011 se ziskem 27,21 % před ODS s 19,53 % a SPD s 11,04 %. V celorepublikovém
měřítku pak zvítězilo také hnutí ANO 2011 s 29,64 % před ODS s 11,32 %. Modřice
v těchto volbách dosáhly mimořádného úspěchu, neboť z 6. pozice na kandidátní
listině ODS se díky preferenčním hlasům stal poslancem Parlamentu ČR MUDr. Jiří
Ventruba, CSc., který je historicky prvním poslancem za Modřice od roku 1989. K
dosaženému úspěchu mu srdečně gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v poslanecké
práci.
Z našich interních záležitostí bych zmínil 8. mimořádné zasedání ZMM konané 17. 10.
2017, kde byla schválena koncepce řešení hazardu v našem městě, a nemilou záležitost, kdy byla podána žaloba na platnost a postup projednání ÚP Modřice. Soudem
byl ÚP Modřice v části ulice Tyršova zrušen, ale procesní chyby při jeho vydání
a schválení nebyly shledány.
Konec roku je také přípravou a sestavováním rozpočtu města na další rok. Nejinak
tomu bylo i nyní. Pracovní skupina ve složení starosta Šiška, uvolněná místostarostka Chybíková a vedoucí finančního odboru Mulíček rozpočet připravili a předložili
k projednání finančnímu výboru a radě města. Následně 27. 11. proběhla veřejná
prezentace návrhu rozpočtu občanům. Na toto veřejné projednání bohužel dorazila
jen malá hrstka, ale i tak to bylo více než před rokem. Projednání se zúčastnili 4 zastupitelé a 4 občané.
Jak jsem již dříve zmínil, bylo to zejména období dokončování investičních akcí. Je
vybudována a zprovozněna nafukovací hala nad umělým hřištěm za ZŠ na ul. Bene-

šova jako náhradní cvičební prostory po dobu výstavby nové haly, byly dokončeny
přípojky inženýrských sítí – voda, plyn a kanalizace areálu Hybešova 596, je dokončeno zpracování povodňového plánu s varovným systémem a byla pořízena technika pro zimní údržbu (nakládací zařízení na posypový materiál osazené na traktor).
Bohužel spousta plánovaných akcí musela být přeložena do dalšího kalendářního
roku, a to z důvodu buď nedokončených projektových dokumentací (veřejné osvětlení ul. Chrlická, prodloužení chodníku ul. Nádražní, přechod na ul. Chrlické), nebo
nezískání dotace a nutností řešit dotčenou investici vlastními finančními prostředky
(oprava chodníku Husova–Masarykova sever, revitalizace sběrného dvora a PPO
Modřice). V souběhu s dokončenými a plánovanými akcemi běží i příprava dalších
investic. Těmi jsou již zmíněné přesunuté chodníky Husova-Masarykova, kde běží
výběrové řízení, proběhly 2 veřejné prezentace akcí na dětské hřiště v lokalitě Bobrava a návrhu řešení veřejné zeleně v oblasti ulic Husova–Komenského.
Na naši největší investiční akci, výstavbu Víceúčelové sportovní haly, proběhlo
1. kolo veřejné nadlimitní soutěže, ve kterém uchazeči předkládali své kvalifikační
a profesní reference a tím se do vlastní soutěže přihlásili. Dne 14. 11. proběhlo otevření obálek. Do soutěže se přihlásili celkem čtyři uchazeči, z nichž ve dvou případech
se jedná o sdružení dvou subjektů. Všechny přihlášené subjekty jsou renomované
stavební společnosti v ČR.
Pomalu se kupředu posouvá i PPO Modřice. Dne 28. 11. proběhlo jednání se zástupcem Povodí Moravy. Byl zde nastíněn nutný další postup projednání, a to zejména
zajištění souladu připravovaného řešení s ÚP Modřice a ZÚR Jmk.
Jak již bývá zvykem v tomto období, proběhlo také několik kulturních a společenských akcí. Ve dnech 29. 9. – 1. 10. se uskutečnily tradiční Václavské hody se svým
doprovodným programem, na sv. Martina jsme v novém hávu v objektu nám. Svobody 90 (objekt vedle radnice) uspořádali Koš martinských vín, 23. 11. jsme přátelsky
poseděli s jubilanty a 25. 11. přivítali nové občánky města. Poslední akcí bylo tradiční
rozsvěcení vánočního stromu, které jako každý rok proběhlo poslední úterý, tentokrát 28. 11., před první adventní nedělí.
Co se týče personálního obsazení, tak v polovině září nastoupila nová asistentka starosty pí Lenka Knotková, DiS., která nahradila odcházející pí Kovářovou. Dále byl doplněn sbor MP Modřice, kde po odcházejícím strážníkovi Plevákovi nastoupil nový
strážník Jiří Hráček.
Ing. Josef Šiška – starosta města Modřice
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USNESENÍ ZMM č. 15/2017
z 15. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 4. prosince 2017 v 17 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
ZMM je plně usnášeníschopné (13
zastupitelů, jmenovitě viz prezenční
listina, řádně omluveni Mikuš, telefonicky Konvalinková)
Usnesení 15Z-Ú1/2017:
ZMM schvaluje opravu zápisu 8. mimořádného zasedání ZMM takto:
- Na straně 4, odst. 2 u zastupitele Šišky
uvedený text „Konstatoval, že osobně nemá problém ani s variantou E“
nahradit textem „Já za sebe můžu
říct, já nemám problém ani s jednou
z variant D nebo C“.
- Na straně 5 u zastupitelky Bernátové
uvedený text „Bránila se, že se o ni
taky nikdo nepostaral, když zkrachovala“ nahradit textem „Když jsem
musela tu provozovnu zavřít, tak se
o mě obec nezajímala, jako se zajímá
o Vás“.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-Ú2/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 15. řádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 15.
řádného veřejného zasedání ZMM

zastupitele Sylvu Bernátovou
a zastupitele Pavla Dolečka.
ZMM schvaluje program 15. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 15Z-1.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o
činnosti městského úřadu a RMM
za období od 14. řádného zasedání
ZMM do 4. 12. 2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 15Z-2.1/2017: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM včetně odpovědí a
reakcí na dotazy a požadavky zastupitele Procházky.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 15Z-3.1/2017: ZMM schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2025/1 o
výměře cca 17,3 m2 SVJ Prusinovského 639 za cenu 2.000,- Kč/m2 bez
DPH plus náklady spojené s odděle-
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ním a vytyčením pozemku a pověřuje RMM uzavřením Kupní smlouvy.
Hlasování:9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházková,
Skalník)

Usnesení 15Z-3.2/2017: ZMM schvaluje
Smlouvu o budoucím bezúplatném
převodu příjezdové komunikace
na pozemku p. č. 2258 mezi městem Modřice a společností El- Insta
Czech. s. r. o.
Hlasování:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Šulová, Ventruba, Havlátová)
2 proti (Bernátová, Procházka)
3 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Kratochvíl)

Usnesení 15Z-3.3/2017: ZMM zamítá žádost společnosti AFT Service, s. r. o.,
o prominutí úhrady za bezdůvodné
obohacení z užívání pozemků města
Modřice bez právního vztahu ve
výši 117.425,- Kč.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Bernátová,
Procházka, Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Brabec, Kratochvíl, Skalník)

Usnesení 15Z-3.4/2017: ZMM bere na
vědomí podané informace k převodu části pozemků p. č. 49 a 39/11 a
schvaluje platnost přijatých usnesení č. 14Z-5.5.1/2017 a 14Z-5.5.2/2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Bod 4 – Plán odpadového hospodářství
Usnesení 15Z-4.1/2017: ZMM schvaluje
Plán odpadového hospodářství města
Modřice na roky 2017-2023.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2017
Usnesení 15Z-5.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1-10/2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-5.2/2017: ZMM bere na
vědomí RO č.6/2017 a RO č.7/2017
provedené RMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-5.3/2017: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/20147 rozpočtu města Modřice na rok 2017 na
straně příjmů po RO 116.726.100,- Kč
a na straně výdajů po RO 95.937.600,Kč jako přebytkový s přebytkem
20.788.500,- Kč a financováním ve
výši -2.690.000,- Kč. Přebytek bude
přesunut do rozpočtové rezervy
rozpočtu města Modřice.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Bod 6 – Projednání rozpočtu města
na rok 2018
Usnesení 15Z-6.1/2017: ZMM schvaluje
rozpočet Sociálního fondu města
Modřice na rok 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-6.2.1/2017: Dotace pro
římsko-katolickou církev ve výši
500.000,- Kč.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
1 se zdržel (Skalník)

Usnesení 15Z-6.2.2/2017: Zachování dotace pro Městský nohejbalový klub ve
výši 525.000,- Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-6.2.3/2017: ZMM schvaluje
zařazení dotací a příspěvku organizacím z rozpočtu města na rok 2018
v celkové výši 2.122.500,- Kč rozdělené dle projednané a schválené výše
jednotlivým žadatelům.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-6.3/2017: ZMM schvaluje
zařazení investičních akcí města do
rozpočtu města Modřice na rok 2018
dle předloženého návrhu v celkové
výši 115.990.000,- Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Usnesení 15Z-6.4.1/2017: ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům
zastupitelstva za vykonávané funkce
z částky souhrnu funkcí.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Tomandl)
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-6.4.2/2017: ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům
zastupitelstva za vykonávání funkce
ve výši 80 % z částky souhrnu funkcí
s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasování: 8 pro (Chybíková, Doleček, Brabec,
Havlátová, Kratochvíl, Slaný, Šulová, Ventruba)
1 proti (Tomandl)
4 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník, Šiška)

Usnesení 15Z-6.4.3/2017: ZMM schvaluje
paušální náhrady za ztrátu výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva
ve výši 300,- Kč/hod.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
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Usnesení 15Z-6.5.2/2017: ZMM stanovuje
jako závazné ukazatele rozpočtu
města Modřice roku 2018 oddělení
paragrafy odvětvového třídění dle
vyhlášky MF o rozpočtové skladbě
č. 323/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále stanovuje jako
závazný ukazatel třídy druhového
třídění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002Sb., ve znění
pozdějších předpisů. ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu
města Modřice roku 2018 schválené
investiční akce v roce 2018 a schválené dotace na rok 2018.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka,
Skalník)

Usnesení 15Z-6.5.3/2017: ZMM vyslovuje
souhlas s investicemi zařazenými do
rozpočtu města Modřice na rok 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-6.5.1/2017: ZMM schvaluje
rozpočet města Modřice na rok 2018
ve výši 119.282.700,00 Kč na straně
příjmů a ve výši 195.819.900,00 Kč
na straně výdajů jako schodkový se
schodkem – 76.537.200,00 Kč a financování ve výši 79.307.200,00 Kč. K
financování bude využita rozpočtová rezerva města z předchozích let.

Usnesení 15Z-6.6.1/2017: ZMM stanovuje
příspěvkové organizaci MŠ Modřice
závazné ukazatele rozpočtu na rok
2018, kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 2.152.000,00 Kč,
zlepšený výsledek hospodaření v
maximální výši 2 % provozního příspěvku 2.152.000,00 Kč a náklady na
platy SU 521 ve výši 261.000,00 Kč.

Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

111

Zprávy z radnice

Usnesení 15Z-6.6.2/2017: ZMM stanovuje
příspěvkové organizaci ZŠ Modřice
závazné ukazatele rozpočtu na rok
2018, kterými jsou celkové provozní
výnosy ve výši 6.839.000,00 Kč, zlepšený výsledek hospodaření v maximální výši 2% provozního příspěvku
6.839.000,00 Kč a náklady na platy
SU 521 ve výši 1.448.000,00 Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Projednání rozpočtových
výhledů na roky 2019 a 2020
Usnesení 15Z-7.1.1/2017: ZMM schvaluje
rozpočtový výhled na rok 2019 ve
výši příjmů 122.102.700,00 Kč a ve
výši výdajů 164.436.900,00 Kč jako
schodkový se schodkem ve výši
-42.334.200,00 Kč a financováním ve
výši 5.738.600,00 Kč. K financování
bude částečně využita rozpočtová
rezerva města z předchozích let
a přijato čerpání úvěru ve výši
50.000.000,00 Kč.
Hlasování:10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)

Usnesení 15Z-7.1.2/2017: ZMM schvaluje
rozpočtový výhled na rok 2020 ve výši
příjmů 128.502.700,00 Kč a ve výši výdajů 116.831.100,00 Kč jako přebytkový
s přebytkem 11.671.600,00 Kč a financováním ve výši 5.878.600,00 Kč. Přebytek
bude zařazen do rozpočtové rezervy
města.
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Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Bod 8 – Změna zřizovací listiny ZŠ
Modřice
Usnesení 15Z-8.1/2017: ZMM schvaluje v
souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a
2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 84 odst. 2 písm. d), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, změnu přílohy
č. 1 zřizovací listiny ZŠ Modřice,
okres Brno-venkov, příspěvková
organizace.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 9 – Projednání OZV města
Usnesení 15Z-9.1/2017: ZMM schvaluje
OZV města Modřice č. 3/2017 o stanovení míst, kde mohou být provozovány hazardní hry s účinností od
1. 1. 2018.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-9.2/2017: ZMM schvaluje OZV města Modřice č. 4/2017 o
stanovení veřejných prostranství,
na kterých se zakazuje konzumace
alkoholických nápojů s účinností od
1. 1. 2018.
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Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 10 – Zprávy z Finančního výboru
Usnesení 15Z-10.1/2017: ZMM bere na
vědomí zápis č. 29 ze dne 27. 9. 2017,
č. 30 ze dne 25. 10. 2017 a č. 31 ze dne
15. 11. 2017 z jednání FV.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-10.2/2017: ZMM schvaluje
pololetní odměnu členům FV, kteří
nejsou členy ZMM ve výši Ing. Obdržálek 1.200,- Kč a Ing. Dolečková
1.200,- Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 11 – Zprávy z KV
Usnesení 15Z-11.1/2017: ZMM bere na
vědomí zápis z jednání KV ZMM ze
dne 17. 10. 2017 a zápis z provedené
kontroly KV na činnost Muzea města
Modřice ze dne 14. 9. 2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 12 – Projednání žádostí o změnu
ÚP
Usnesení 15Z-12.1/2017: ZMM zamítá
na základě shrnutí pořizovatele ÚP
Modřice návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
Modřice podaný J. a M. P.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Usnesení 15Z-12.2/2017: ZMM zamítá
na základě shrnutí pořizovatele ÚP
návrh na pořízení územního plánu/
změny územního plánu Modřice
podaný společností IMAG Architekt,
s. r. o.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 13 – Projednání plánu činnosti
orgánů města v roce 2018
Usnesení 15Z-13.1/2017: ZMM schvaluje
plán činnosti orgánů města Modřice
v roce 2018.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 14 – Různé, diskuse
Usnesení 15Z-14.1/2017: ZMM bere
na vědomí stížnost občanů města
Modřice na rušení nočního klidu
na nám. Svobody a zprávu o jejím
vypořádání.
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Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-14.2/2017: ZMM bere na
vědomí informace o řešení stavu
inženýrských sítí a dětského hřiště v
lokalitě Bobrava podané p. L.
Hlasování:		
13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 15Z-14.3/2017: ZMM schvaluje
vodné pro rok 2018 ve výši 33,62 Kč/
m3 bez DPH a schvaluje nájemné za
užívání splaškové kanalizační sítě
města Modřice BVK, a. s., ve výši
4,28 milionu Kč, ve kterém je zohledněna splátka 1,1 milionu Kč za úhradu opravy stoky ul. Poděbradovy.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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ZÁPIS ZMM č. 15/2017
Jelikož až doposud byly v zápisech ze zasedání ZMM uváděny sáhodlouhé diskuse a
zápis se tak stával dlouhým, nekonečným textem, zpracovala zapisovatelka na pokyn
starosty zápis z 15. zasedání ZMM ze dne 4. 12. 2017 dle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, který zní: „O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis,
který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy
uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.“
Ve zde uveřejněném textu zápisu jsou kurzivou zvýrazněny texty, které požadovala
zanést do zápisu jeho ověřovatelka zast. Bernátová. Zápis vyhotovený zapisovatelkou a odsouhlasený druhým ověřovatelem zast. Dolečkem tyto texty neobsahoval.
z 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného 4. prosince 2017
v 17 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, řádně omluveni
Mikuš, telefonicky Konvalinková)
řádně omluven zastupitel Brabec,
zastupitel Mikuš a zastupitelka Konvalinková, pozdější příchod
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele, občany a hosty a konstatoval,
že jednání ZMM bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem
13 přítomných zastupitelů města,
což je nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Bernátová.
Návrh předsedajícího na ověřovatele

zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: zastup. Sylva Bernátová a
zastup. Pavel Doleček
Zapisovatelka: Lenka Knotková, DiS

Hlasování o návrhu starosty:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka,
Skalník, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Bernátová)
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání
ZMM:
Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání majetkových transakcí
4) Plán odpadového hospodářství
5) Projednání hospodaření města v roce
2017
5.1 Zpráva o hospodaření města v
období 1 – 10/2017
5.2 Projednání rozpočtového opatření
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č. 6/2017 a č. 7/2017
5.3 Schválení rozpočtového opatření
č. 8/2017
6) Projednání rozpočtu města na rok
2018
6.1 Rozpočet sociálního fondu města
Modřice pro rok 2018
6.2 Zařazení dotací a příspěvků
organizacím do rozpočtu města
Modřice na rok 2018
6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice pro rok 2018
6.4 Projednání odměn neuvolněným
zastupitelům města Modřice na
rok 2018
6.5 Projednání návrhu rozpočtu města
Modřice na rok 2018
6.6 Stanovení závazných ukazatelů
rozpočtu zřízeným příspěvkovým
organizacím
7) Projednání rozpočtových výhledů na
roky 2019 a 2020
8) Změna zřizovací listiny ZŠ Modřice
9) Projednání OZV města
9.1 OZV o hazardu
9.2 OZV o konzumaci alkoholu
10) Zprávy z Finančního výborů
10.1 Zpráva z činnosti FV
10.2 Projednání pololetních odměn
členům FV
11) Zprávy z Kontrolního výboru
11.1 Zpráva z činnosti KV
11.2 Projednání pololetních odměn
členům KV
12) Projednání žádostí o změnu ÚP
13) Projednání plánu činnosti orgánů
města Modřice v roce 2018
14) Různé, diskuse
Závěr
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Předsedající konstatoval, že zápisy
ze 14. řádného a 8. mimořádného
zasedání ZMM byly schválenými
ověřovateli ověřeny a společně s
usneseními řádně uloženy u asistentky starosty města k nahlédnutí. K
dnešnímu dni neobdrženy k usnesení a zápisu ze 14. řádného zasedání
žádné připomínky. Dokumenty ze
14. řádného zasedání ZMM byly
schváleny.
K zápisu z 8. mimořádného zasedání
ZMM ze dne 17. 10. 2017 byly obdrženy dvě námitky podané zastup.
Bernátovou:
•Rozpor zápisu v diskusi po předložení
1. protinávrhu na usnesení podaného zastup. Konvalinkovou je u
zastup. Šišky uvedeno: „Konstatoval, že osobně nemá problém ani s
variantou E“, nicméně v nahrávce
ovšem zaznělo „Já za sebe můžu
říct, já nemám problém ani s jednou
z variant D nebo C“. Po kontrole
nahrávky předsedající navrhl zastupitelstvu tuto připomínku přijmout a
schválit opravu zápisu.
•Rozpor ve vyjádření zastup. Bernátové na straně 5 zápisu, kde je
uvedeno: „Bránila se, že se o ni taky
nikdo nepostaral, když zkrachovala“, ale v nahrávce zaznělo: „Když
jsem musela tu provozovnu zavřít,
tak se o mě obec nezajímala, jako se
zajímá o Vás“. Po kontrole nahrávky
předsedající navrhl zastupitelstvu
tuto připomínku přijmout a schválit
opravu zápisu.
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Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje opravu zápisu 8. mimořádného zasedání ZMM takto:
• Na straně 4, odst. 2 u zastup. Šišky
uvedený text „Konstatoval, že osobně nemá problém ani s variantou E“
nahradit textem „Já za sebe můžu
říct, já nemám problém ani s jednou
z variant D nebo C“.
• Na straně 5 u zastup. Bernátové uvedený text „Bránila se, že se o ni taky
nikdo nepostaral, když zkrachovala“
nahradit textem „Když jsem musela
tu provozovnu zavřít, tak se o mě
obec nezajímala, jako se zajímá o
Vás“.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
15Z-Ú1/2017
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pochybení ve zpracování zápisu v
připomínce č. 2.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 15.
řádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 15.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastup. Sylvu Bernátovou a zastup.
Pavla Dolečka.
ZMM schvaluje program 15. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.

Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
15Z-Ú2/2017

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
Diskuse neproběhla.

Současně zastup. Bernátová ve vztahu
k pochybení a špatně uvedenému
textu v připomínce č. 2 zápisu z 8.
mim. ZMM žádá o omluvu zveřejněnou ve zpravodaji města Modřice,
neboť nikdy tato slova nepoužila a
velice se jí to jako soukromé osoby a
jako zastupitelky dotklo a může ji to
poškodit i profesně.
Předsedající konstatoval, že připomínky
byly oprávněné, a ZMM schválilo
opravu, která bude zveřejněna ve
zpravodaji. Současně bude v tomto
zpravodaji zveřejněna omluva za

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o činnosti městského úřadu
a RMM za období od 14. řádného
zasedání ZMM do 4. 12. 2017.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-1.1/2017
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Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi
zprávu o plnění uložených úkolů na
zasedání ZMM starostovi či RMM
včetně několika příloh k plnění jednotlivých úkolů.
Text zprávy
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a
po posouzení památkáři objektu
na nám. Svobody 171, ZMM ukládá
RMM předložit ZMM návrhy na
budoucí využití objektu.
Plnění úkolu
V současné době je stále zpracováván
stavebně-historický průzkum, který
se ukázal na daný objekt dle sdělení
zpracovatelů jako dosti obsáhlý a
složitý. Po jeho doložení bude postupováno dle pokynů ZMM – úkol
probíhá.
Usnesení 11Z-3.3/2016
ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v
majetku společnosti Bobrava, spol.
s r. o., na město Modřice a pověřuje
RMM a MO přípravou podkladů ke
schválení převodu vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolů
BVK s konečným stanoviskem k převodu čeká na dokončení interzifikace
ČOV, kterou v současnosti provádí
společnost Bobrava, spol. s r. o. –
úkol probíhá.
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Usnesení 11Z-6.2.2/2016
ZMM pověřuje starostu a RMM činit
taková rozhodnutí a opatření, aby
zajistili financování PPO Modřice v
závislosti na aktuálně vznikajících
potřebách.
Plnění úkolu
Projektová dokumentace Studie řešitelnosti a následná dokumentace pro
Územní řízení není doposud dokončena. V současnosti jsou vedena
jednání s majiteli pozemků – úkol
probíhá.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM ukládá RMM prověřit možnost
vybudování vícegeneračního hřiště
s venkovními posilovacími stroji na
pozemku bývalé MŠ na Benešově
ulici parc. č. 925 a do příštího řádného zasedání ZMM podat zprávu.
Plnění úkolu
Ustanovená pracovní skupina pracuje
ve spolupráci s odbornou firmou
na konečném návrhu řešení využitelnosti pozemku. Konečné řešení
bude předloženo ZMM k odsouhlasení – úkol probíhá.
Usnesení 14Z-8.2/2017
ZMM bere na vědomí návrh na změnu
OZV zakazující konzumaci alkoholu
na veřejnosti a pověřuje RMM a
právníka města Mgr. Žaloudkovou
zpracováním nové OZV se zařazením dalších veřejných míst do OZV
dle návrhu na změnu.
Plnění úkolu
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Aktualizované znění OZV zakazující
konzumaci alkoholu na dalších veřejných místech je ZMM předloženo
k projednání v bodě 9.2 dnešního
programu – úkol splněn.

TSR k výzvě města na omezení hlučnosti, kdy společnost zařízení provozuje pouze v ranních a odpoledních
hodinách mimo dobu nočního klidu
a plní hygienické limity šíření hluku

Usnesení 7M-Z-1.2/2017
ZMM schvaluje koncepci regulace
řešení hazardu ve městě Modřice
dle varianty D – regulace v původním rozsahu a pověřuje zastupitelku
Ing. Chybíkovou a právničku města,
vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou přípravou OZV k dalšímu projednání.
Plnění úkolu
Návrh textu OZV o regulaci hazardu ve
městě Modřice je předložen k projednání v bodě 9.1 dnešního programu – úkol splněn.

Bernátová:
Jak to vypadá se stavbou protihlukové stěny na Brněnské ulici?
Plnění úkolu
Dne 2. 3. 2016 byla na Ředitelství silnic
a dálnic ČR zaslána žádost o informace k věci protihlukové stěny. Dne
11. 3. 2016 byla ŘSD městu předložena písemná odpověď včetně
rozhodnutí KHS Jmk viz příloha č.
3 s výsledkem ukončení výstavby
protihlukových stěn a postupováním
dle časově omezeného povolení k
provozu silnice I/52 úseku km 5,4 –
6,85 Modřice.
Procházka z podnětu p. Hejtmánka:
Vznést dotaz na IDS na zřízení SMS
jízdenek na třetí pásmo i pro platbu
ve vlaku.
Plnění úkolu
Výzva na provozovatele IDS Jmk, společnost KORDIS Jmk, byla vyhotovena a zaslána 16. 10. 2017. Obratem
byla doručena odpověď, viz. příloha
č. 4 s negativním výsledkem zřízení
SMS jízdenek.

Úkoly uložené bez usnesení:
Bernátová:
Podat podnět Krajskému úřadu Jmk
na prošetření provozu firmy TSR v
areálu U Vlečky.
Plnění úkolu
Výzva byla zaslána na Krajský úřad Jmk
a současně byla oslovena firma TSR
k podání vysvětlení šíření nočního hluku z provozu. V příloze č.1
doloženo vyjádření Krajského úřadu
Jmk, odboru životního prostředí k
provedené kontrole provozu společnosti TSR dne 6. 11. 2017 se závěrem
nezjištění překročení schválených
kapacit zařízení ani jiné porušení
provozního řádu zařízení a současně
v příloze č.2 je vyjádření společnosti

Informace ZMM:
Žaloba na platnost ÚP Modřice
Byl podán „Návrh na zrušení části Opatření obecné povahy č.4M-Z-1.4./2016“
týkající se vymezení zastavitelné
plochy veřejného prostranství P/
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p2 územním plánem a nedodržení
zákonného postupu příslušného
orgánu při vydávání územního
plánu spočívající v nedodržení
doby, po kterou mají být dokumenty
doručované veřejnou vyhláškou
vyvěšeny na úřední desce. Navrhovatelem byla společnost FLOEL
INVESTMENTS, s. r. o. Žaloba včetně
vyjádření města k žalobě viz příloha
č. 5. Krajský soud rozhodl o zrušení
Územního plánu Modřice v části týkající se plochy veřejného prostranství P/p2 – rozšíření ulice Tyršova-spojka Tyršova-Vídeňská. Ostatní
námitky pro bezdůvodnost zamítl.
Celé znění rozsudku viz. příloha č. 6.
Víceúčelová sportovní hala
V přípravě realizace Víceúčelové sportovní haly se město blíží k jejímu
vlastnímu zahájení výstavby. Je
vydáno a nabylo právní moci Stavební povolení, RMM byla schválena
zadávací dokumentace. Byla ustanovena hodnotící komise a byl zahájen
vlastní proces výběrového řízení na
generálního dodavatele díla, který
město provádí ve dvou krocích.
V prvním byli uchazeči vyzváni k
přihlášení se do výběrového řízení
formou prokázání kvalifikačních a
odborných referencí. Po posouzení
všech 6 přihlášených uchazečů
budou tito vyzváni k předložení
vlastních nabídek. Hodnotícími
kritérii byly stanoveny cena a termín
realizace. O výsledku výběrového
řízení bude ZMM informováno na
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mimořádném zasedání v měsíci
lednu, kdy bude ZMM předložena
k projednání a schválení Smlouva o
dílo s vítězem soutěže o dodavatele
díla.
Dále po odeslání podkladů zastupitelům
obdržel předsedající dne 27. 1. 2017
v 0:07 hod. od zastup. Procházky
dotazy a požadavky, jejichž zodpovězení a reakci očekává na zasedání
ZMM dne 4. 12. 2017. Tyto dotazy a
požadavky včetně reakcí přednesl
předsedající:
• Jaká je záruční doba nových chodníků?
Na nové chodníky město uzavírá
Smlouvy o dílo, které zveřejňuje na
webových stránkách města a jsou
přístupné všem, kdo má o to zájem.
V těchto smlouvách lze jednoduše
dohledat, že záruka je 60 měsíců.
Opravy prováděné ve větších rozsazích v rámci kanalizace či propadů
mají standardně (dle občanského
zákoníku) záruku 2 roky
Lokální opravy nejsou se zárukou ve
vztahu ke konstrukci podloží a stavu
povrchů stanoveny.
• Kdy se bude realizovat výběh pro psy
při ul. Masarykova?
Výběh pro psy při ulici Masarykova
je vyznačen. Dle sdělení kontrolního
orgánu MV ČR nemusí být oplocen.
V blízkosti a na pozemku jsou umístěny koše na psí exkrementy a je zde
umístěn provozní řád. Komplexní
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•

•

•

•

úprava bude řešena v rámci studie
celé lokality rybníku ul. Masarykova.
Kdy se realizuje jednosměrka na
ulici Poděbradova?
Zřízení jednosměrky je formou
Opatření obecné povahy vydávané
silničně správním úřadem Šlapanice.
Po vydání musí být 30 dní zveřejněno. Po této době se může realizovat.
Časově to vychází po novém roce.
OOP bylo vydáno 29. 11. 2017.
Už se zjistilo, kdo znečistil Moravanský potok?
Celou záležitost prošetřuje OŽP
Šlapanice, Povodí Moravy, MMB
OVLHZ. Výsledek šetření nám doposud i přes urgence nebyl sdělen.
Máte informace o tom, že by se měl
stavět v areálu CTP parkovací dům?
Stavba parkovacího domu prochází
procesem schvalování na SÚ. Stavba
je v souladu s ÚP Modřice.
Bylo by možno obnovit funkčnost
městské studny jako zdroj vody na
zalévání zeleně a v létě na kropení
silnic a chodníků?
Z dotazu nebylo patrné, o jakou
studnu se panu zastupiteli jedná.
Město jich má několik. Samo město
pro zalévání zeleně využívá studnu
v objektu nám. Svobody 90, ale napouštění je zdlouhavé, díky nedostačujícímu přítoku. Kropení silnic
a chodníků vlastními silami není
možné, neboť pro tuto činnost nemá
město vybavení. Mohlo by se řešit
externí firmou.
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Dále zastup. Procházka navrhl pravidlo,
aby na opravu chodníků šly minimálně všechny příjmy z hazardu,
které město obdrží. K tomuto navrhl
přijmout usnesení, kdy by bylo pravidlo platné až do odvolání, tj. až do
opravy všech chodníků ve městě.
Návrh usnesení (Procházka)
Na opravy chodníků budou nadále,
až do odvolání, využity minimálně
všechny příjmy z hazardu, které
město obdrží.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Procházka)
0 proti
11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec,
Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Tomandl)
Návrh nebyl přijat.

Dále zastupitel Procházka vznesl požadavky na realizaci prací v roce 2018:
• Zastřešení plachtou pískovišť na dětských hřištích v majetku města jako
ochrana dětí proti slunci v letních
měsících.
V návrhu rozpočtu města na rok
2018 jsou zařazeny finance na opravy a doplnění prvků na dětských
hřištích včetně zastínění. Bude
prováděno postupně.
• Estetické ohrazení kontejnerových
stání pro tříděný odpad.
V souladu s plánem odpadového
hospodářství je nutné řešit zvýšení
třídění. Nyní je zvažována alternativa jiného způsobu třídění a optima-
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lizace míst třídění včetně počtu kontejnerů. Po zpracování řešení může
být navrhováno jejich ohrazení. Ve
studii řešení veřejné zeleně lokalita
Husova-Komenského je ohrazení
řešeno. Místostarostka jako kompetentní osoba pro tuto oblast plánuje
ohrazení ještě cca 2 stání.
• Ořez stromů přesahující z areálu bývalé Fruty na ulici Komenského.
Stromy rostou na pozemku majitele
Fruty a ten bude vyzván k ořezání.
Dále zastupitel Procházka vznesl
požadavek na DSO Šlapanicko:
• V rámci svazku řešit propojení Modřic cyklostezkami s Želešicemi, Přízřenicemi, Chrlicemi a Popovicemi.
Propojení Modřic s Přízřenicemi je
již dávno řešeno cyklostezkou Brno-Vídeň, kde jsou dokonce dva proudy po pravém i levém břehu řeky
Svratky. Z Přízřenic pak navazuje
propojení přes Holásecká jezera do
Chrlic. V rámci DSO Šlapanicko se
připravuje propojení Želešice-Modřice-Popovice-Rebešovice v oblasti
kolem říčky Bobrava, na kterou se
napojí již zřízená cyklotrasa Bobrava
dnes spojující Modřice-Želešice a
dále pokračující na Střelice.
Diskuse k bodu 2
Höklová – přednesla neoficiální přípis
sdělení Odboru životního prostředí
Městského úřadu Šlapanice o znečištění Moravského potoka.
K problematice vystoupili:
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zastup. Chybíková, Skalník a zam.
Höklová
zastup. Bernátová se vyjádřila k
příloze č. 3 zprávy – stavba protihlukové zdi na
Brněnské ul. (D 52)
Přípisem z ŘSD z r. 2016 bylo vedení města informováno, že stavba
protihlukové zdi v jižní části D 52
nebude realizována. Důvodem byly
nejen legislativní změny, ale i měření
hluku, které podle zprávy KHS Brno
z r. 2013 jednoznačně neprokázalo
překročení hygienického limitu z
dopravy, protože bylo ovlivněno hlukem z Brněnské ul.a tramvajovou a
železniční dopravou. Nicméně v této
zprávě bylo zmíněno, že nejhorší situace v jižní části D 52 je u rodinných
domů č. 489 a 551, kde by měla být
vystavěna vhodná protihluková zeď,
a to do konce roku 2018. Přesto KHS
vydala rozhodnutím časově omezené
povolení do 30. 6. 2019, kdy vlastně
povoluje a toleruje nedodržování
hygienických limitů hluku v úseku
5,4–6,8 km.
Vznesla dotaz na vedení města:
Jak bude město postupovat, pokud
provozovatel silnice D 52 nestihne
zahájit stavbu protihlukové stěny do
vypršení výjimky, a to do 30. 6. 2019?
A dále apelovala na vedení města,
aby sledovalo situaci kolem domů na
ul. Brněnská č. 489 a 551 a dohlédlo na to, aby se plánovaná stavba
protihlukové zdi uskutečnila tak, jak
je uvedeno, a to do konce roku 2018.
Současně se zeptala, jestli protihluko-
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vá zeď měla být stavěna i na pravé
straně D 52 směrem od Brna, kde
taky bydlí lidé.
K dotazu vystoupili:
zastup. Chybíková, Šiška a zam. Höklová
Šiška – protihluková zeď na pravé straně
D 52 neměla být stavěna, protože
když probíhala měření hluku na
Brněnské ul., tak tyto plochy byly
plochami zeleně. Nyní se tyto plochy
staly na podnět majitelů pozemků
stavebními plochami, tak je to v ÚP
nějak ošetřeno.
Jinak město bude psát přípisy, kde bude
požadovat dodržení rozhodnutí KHS.
Ale může se stát, že bude schválena
další výjimka.
Skalník vznesl dotaz k žalobě na platnost ÚP Modřice
Požadoval vysvětlit, o co se přesně v
tomto bodu jednalo.
Podrobný komentář k žalobě na ÚP
Modřice a k rozsudku přednesl Mgr.
Knecht, odborník v oblasti Územního plánování najatý městem k této
problematice, a vysvětlil přílohy č.
5 a č. 6.
K dotazu dále vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška, Skalník, Tomandl a zam. Höklová
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených
na předchozích zasedáních ZMM
včetně odpovědí a reakcí na dotazy
a požadavky zastupitele Procházky.
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Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-2.1/201

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
3.1 Prodej části pozemku p. č. 2025/1 k.
ú. Modřice.
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k žádosti o odkoupení části
pozemku p. č. 2025/1 a vlastní žádost
podanou SVJ Prusinovského včetně
odkazu na znalecký posudek k požadovanému prodeji, který stanoví
cenu obvyklou ve výši 2.000,- Kč/
m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Höklová.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška a zam. Höklová
Bernátová – společnost DIRS (původní
majitel budovy na Prusinovského ul.)
už jednou žádala ZMM o odprodej
dotčeného pozemku a bylo to zamítnuto. Teď žádá o to samé společenství
vlastníků. Požádala o připomenutí,
proč nebyl tehdy prodej povolen.
Hoklová – DIRS žádal v r. 2015. Žádost
byla zamítnuta a bylo doporučeno,
aby se uzavřela nájemní smlouva na
užívání části uvedeného pozemku
z toho důvodu, že se jedná o veřejné prostranství. Nyní je pozemek
zaplocený.
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Šiška – v době, kdy to ZMM zamítlo,
nebylo jasné, jak bude pozemek
oplocený. Původně mělo být parkoviště před domem volně přístupné. Pak
bylo požádáno o povolení pozemek
oplotit, což RMM schválila, a nyní
doporučuje žádosti o odprodej části
pozemku 2025/1 vyhovět.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku
p. č. 2025/1 o výměře cca 17,3 m2
SVJ Prusinovského 639 za cenu
2.000,- Kč/m2 bez DPH plus náklady
spojené s oddělením a vytyčením
pozemku a pověřuje RMM uzavřením Kupní smlouvy.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházková,
Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.1/2017

3.2 Smlouva o budoucím bezúplatném
převodu příjezdové komunikace
V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost společnosti El-Insta Czech,
s. r. o., Jízdárenská 227, Hrušovany
u Brna, IČ 26259761, o souhlas s
vybudování komunikace na pozemku p. č. 2258, mapový podklad,
sdělení ÚZSVM k záměru výstavby
komunikace a návrh textu Smlouvy
o budoucím bezúplatném převodu
příjezdové komunikace.
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Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o budoucím
bezúplatném převodu příjezdové
komunikace na pozemku p. č. 2258
mezi městem Modřice a společností
El- Insta Czech, s. r. o.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Šulová, Ventruba, Havlátová)
2 proti (Bernátová, Procházka)
3 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.2/2017

3.3 Prominutí úhrady za bezdůvodné
obohacení
V podkladech zastupitelé obdrželi žádost společnosti AFT Service, s. r. o.,
IČ 29283281, U Vlečky 1046, Modřice
o prominutí úhrady ze bezdůvodné
obohacení užívání pozemků města bez smluvního vztahu ve výši
117.425,- Kč za období od 1. 7. 2015
do 31. 12. 2017 a podrobný komentář s rekapitulací průběhu užívání
pozemků. Usneseními 13Z-4.5/2017
a 14Z-5.4/2017 byl schválen ZMM prodej pozemků po úhradě dluhu.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Höklová.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Brabec, Skalník,
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Šiška, Tomandl, zam. Höklová a
zástupce AFT
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá žádost společnosti AFT
Service, s. r. o., o prominutí úhrady
za bezdůvodné obohacení z užívání
pozemků města Modřice bez právního vztahu ve výši 117.425,- Kč.
• protinávrh usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje žádost společnosti AFT
Service, s. r. o., o prominutí úhrady
za bezdůvodné obohacení z užívání
pozemků města Modřice bez právního vztahu ve výši 117.425,- Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
3 pro (Brabec, Kratochvíl, Skalník)
4 proti (Šiška, Chybíková, Bernátová, Procházka)
6 se zdrželo (Doleček, Havlátová, Slaný, Šulová,
Ventruba, Tomandl)
protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová,
Slaný, Šulová, Ventruba, Bernátová, Procházka,
Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Brabec, Kratochvíl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.3/20

3.4 Informace k převodu části pozemků
p. č. 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi informace a komentář k převodu části
pozemků p. č. 49 a p. č. 39/11 včetně
dokumentace mapující vývoj převodu pozemků a posledního přípisu
Ing. Tatjany Novotné ze dne 23. 11.
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2017, který požaduje na ZMM přečíst.
Daný přípis (viz příloha zápisu) a doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Höklová.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška, zam. Höklová,
občanky Tomandlová a Novotná
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí podané informace
k převodu části pozemků p. č. 49 a
39/11 a schvaluje platnost přijatých
usnesení č. 14Z-5.5.1/2017 a 14Z5.5.2/2017
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.4/2017

Bod 4 – Plán odpadového hospodářství
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k bodu, dokument Plán
odpadového hospodářství (POH)
města Modřice a Vyjádření KrÚ Jmk
k POH města Modřice 2017-2023.
POH města je ZMM předložen ke
schválení.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Chybíková, Šiška
Bernátová – zmínila se o situaci na sběrných místech s kontejnery na tříděný
odpad, kde je často svědkem, že kon-
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tejnery na papír jsou plné obalů, resp.
kartonů evidentně z nějaké prodejny
potravin a kontejnery na sklo pak
plné lahví z nějaké restaurace. V podkladech k tomuto bodu bylo uvedeno,
že Modřice nemají nastaven systém
pro zapojení živnostenských odpadů
do systému nakládání s komunálními odpady. Apeluje proto na vedení
města, aby tento systém co nejdřív
zavedlo, aby občané, kteří nejsou
živnostníky, měli tříděný odpad kam
ukládat. Na str. 62/85 tohoto dokumentu je zmíněno, že konkrétně tento
problém je jako jeden ze tří uveden
v tzv. slabých místech odpadového
hospodářství v Modřicích a měl by být
prioritně řešen.
Chybíková – během příštího roku by
měl být nastaven systém, co by měli
platit. Nicméně by si každý měl odpad
likvidovat sám a měl by mít s někým
uzavřenou smlouvu.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Plán odpadového
hospodářství města Modřice na roky
2017-2023.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-4.1/2017
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Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2017
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k hospodaření města za
období 1-10/2017 a výpočet ukazatele
dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna ze 78,91 %
ve výši
89.215.027,33 Kč
(shodné období 2016 naplněno z
85,63 % ve výši 77.954.059,94 Kč)
Strana výdajů je naplněna ze 40,04 %
ve výši
62.381.096,91 Kč
(shodné období 2016 naplněno z
63,65 % ve výši 60.934.177,91 Kč)
Čerpání rozpočtu je zkresleno nezapočetím hlavní investiční akce ve
volebním období 2014-2018 – Víceúčelové sportovní haly z důvodu
prodloužení procesů při vydání
stavebního povolení a provádění
výběrového řízení na dodavatele
díla ve dvou kolech.
Při porovnání skutečných příjmů a
výdajů má město
+26.833.930,91 Kč.
Na účtech má město finanční
prostředky k 31. 10. 2017 v celkové
výši
94.451.453,66 Kč.
Na úvěrech ke stejnému datu pak
město dluží
-34.442.507,32 Kč
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou
60.300,- Kč.
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Ukazatel dluhové služby je ve výši 3,13
% a je dlouhodobě držen na velmi
nízké úrovni. V současné době
osciluje kolem 3 %. Tento ukazatel je
měřítkem toho, že město je bez problémů schopné své závazky splácet.
Zadluženost města na 1 obyvatele je
6.635,04 Kč (v září 2017 bylo 6.764,Kč)
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele je
13.757,76 Kč.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období
1-10/2017.
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kopírovacího stroje na sekretariátu
města ve výši 120.000,- Kč. U RO č. 7
se jedná vesměs o převody financí
z Jmk zaslané na ZŠ a MŠ v rámci
poskytnutí dotace na stravu sociálně
slabým rodinám.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová a zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 6/2017 a RO
č. 7/2017 provedené RMM.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.2/2017

5.2 Projednání rozpočtového opatření č.
6/2017 a č. 7/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi
projednané a schválené RO č. 6/2017
a RO č. 7/2017, která provedla RMM
dle pověření ZMM k zachování
rozpočtové kázně města včetně
komentáře k oběma RO. U RO č. 6
se jedná o zvýšení výdajů celkem o
288.000,- Kč způsobené poplatkem k
žalobě na ZUR Jmk ve výši 160.000,Kč a neočekávanou poruchou

5.3 Schválení RO č. 8/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi
připravené RO č. 8/2017, kterým se
před koncem roku upravuje rozpočet ve vztahu ke zvýšeným příjmům
a ve vztahu k provedeným či přesouvaným investičním akcím včetně
komentáře k jednotlivým úpravám.
Strana příjmů se zvyšuje o 2.862.400,- Kč
na
+116.726.100,00 Kč.
Strana výdajů se ponižuje o
		
-63.585.900,- Kč na
		
+95.937.600,00 Kč.
Rapidní ponížení výdajů je způsobeno
odkladem zahájení výstavby Víceúčelové sportovní haly a přesunem
několika investic menšího rozsahu

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.1/2017
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do roku 2018 (chodníky Husova-Masarykova, chodník a přechod Chrlická, chodník a přechod Nádražní,
kanalizace Za Humny, rekonstrukce
Hybešova 596, územní studie veřejných prostranství, generel odkanalizování, revitalizace sběrného dvora,
dětské hřiště Bobrava, PPO Modřice,
systém Ginis), ale i úsporami na realizovaných akcích (ÚT BD Sadova,
opravy Bytového fondu).
RO č. 8 se rozpočet města stává přebytkovým s přebytkem
+20.788.500,00 Kč.
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Bod 6 – Projednání rozpočtu města
na rok 2018
6.1 Rozpočet sociálního fondu města
Modřice na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh rozpočtu sociálního fondu
města Modřice na rok 2018 včetně
Kategorizace zaměstnanců pro účely
sociálního fondu na rok 2018. Rozpočet je navržen dle platných legislativních ustanovení. Krátký komentář
přednesla referentka OVV Vojtová a
doplnil předsedající.
Diskuse neproběhla

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Chybíková, Procházka, Šiška
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/20147 rozpočtu města Modřice
na rok 2017 na straně příjmů po RO
116.726.100,- Kč a na straně výdajů
po RO 95.937.600,- Kč jako přebytkový s přebytkem +20.788.500,- Kč
a financováním ve výši -2.690.000,Kč. Přebytek bude přesunut do
rozpočtové rezervy rozpočtu města
Modřice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.3/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet Sociálního
fondu města Modřice na rok 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.1/2017

6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok
2018.
V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku návrhu dotací
z rozpočtu města organizacím a
spolkům, vypracovanou vedoucím
FO Ing. Mulíčkem dle předložených
žádostí. V návrhu jsou všechny dotace navrženy dle roku 2017 a takto
jsou i zařazeny do rozpočtu města.
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Předsedající navrhl zastupitelům,
zda budou o každé částce diskutovat jednotlivě nebo zda projednají
všechny dotace an-blok.
Zastupitelé se shodli na podrobnějším
projednání 2 dotací a to pro Římskokatolickou farnost a Městský nohejbalový klub.
Návrh dotace 500.000,-Kč pro Římsko-katolickou farnost Modřice
V diskusi vystoupili:
zastup. Procházka, Bernátová, Skalník,
Chybíková, Tomandl, Kratochvíl a
občan Cangár
zastup. Procházka
– předložil komplexnější zhodnocení
této problematiky. Na jedné straně
se jedná o církevní majetek, který je
využívaný komunitou farníků a je
do něj omezený přístup veřejnosti.
Ten je možný de facto jen v průběhu
mší, které jsou 3x týdně. Současně
probíhají církevní restituce, nicméně
příspěvek od města zůstává stejný
a je oproti jiným městům nadstandardně vysoký. Ale jedná se o starou
stavbu, která neustále vyžaduje a
bude vyžadovat finance na opravy.
Opravila se střecha a nyní je v plánu
schodiště na věž, varhany, fasáda atd.
Jedná se o nejvýznamnější kulturní
památku města, která tvoří jeho dominantu. Vzhledem k tomu, že město
na opravy církevních památek nadstandardně přispívá, navrhuje, aby se
pozemky kolem kostela zpřístupnily
veřejnosti. Mohla by zde vzniknout
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klidová zóna pro odpočinek, zejména seniorů, a po opravě sousední
stavby (domu s podloubím) by mohlo
dojít k propojení obou objektů. Na
druhé straně zde jsou obavy věřících
z poškození objektu a nevhodného
chování případných návštěvníků a
také z určité neslučitelnosti, protože v
tomto místě bývával hřbitov. Myslí si,
že je nutno komunikovat se zástupci
farnosti a najít řešení, které by bylo
přijatelné pro co nejvíce občanů.
Uvedl, že povinností komunálních
politiků je občany spojovat, a ne
rozdělovat, a proto bude hlasovat pro
dotaci v požadované výši a doufá, že
dojde k postupnému zpřístupňování
těchto prostor.
zastup. Bernátová
– souhlasila s p. Procházkou, aby se
okolí kostela více zpřístupnilo veřejnosti, a deklaruje, že nebude hlasovat
pro celou částku, ale pro poloviční.
V materiálech, které zastupitelé
obdrželi elektronicky od p. Mulíčka,
se dozvěděla, že nejen město, ale tentokrát i farníci a další organizace se
finančně podílí na opravách kostela,
ale přesto si myslí, že požadovaná
částka je příliš vysoká.
Skalník
– vznesl dotaz, jestli existuje nějaká
spoluúčast římsko-katolické církve
na opravách církevních objektů,
protože žádosti o dotaci byly vždycky
naplánované s ohledem na dotace od
města.
Chybíková
– spoluúčast je to, co mezi sebou
vyberou farníci a investují do oprav
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a do provozu kostela a fary. Římsko-katolická církev nebo resp. biskupství, pod které modřická farnost
patří, dávají dotace na opravy zcela
výjimečně. O dotace se žádají i další
instituce. Letos ŘKF dostala dotace z
kraje a z ministerstva kultury. ŘKF
Modřice se 2 roky účastní akce Noc
kostelů, kostel bývá otevřený na
hody. Z kapacitních důvodů není
možné nechávat kostel otevřený déle,
protože všechno, co farníci dělají,
dělají zadarmo a není mezi nimi tolik
ochotných lidí, aby kostel hlídali. Až
bude opravená fasáda a věž a okolí
kostela bude bezpečné, tak se může
uvažovat o tom, že se upraví i ta zahrada a částečně se může zpřístupnit.
Bernátová
– uvedla, že na některém z předchozích zasedání ZMM byli zastupitelé
v souvislosti se schvalováním dotací
jednotlivými žadateli seznámeni s
tím, jestli tito mají příjmy i z jiných
zdrojů, než od našeho města. Co se
týče modřické farnosti bylo Biskupstvím brněnským sděleno, že za
období od r. 2012 – 2016 obdržela do
Ministerstva kultury ČR 250 tis. a od
Jm kraje 300 tis. Na její dotaz, proč
římskokatolická církev neposkytla
modřické farnosti ani symbolickou
částku, p. starosta odpověděl, že
pokud ji to zajímá, ať vznese dotaz
na biskupství. Učinila tak a když ani
pod 2 měsících nedostala na písemný
dotaz, který podepsalo 5 zastupitelů,
odpověď, dostavila se osobně. Církevní představitel, se kterým hovořila,
sdělil, že zastává názor, že údržba a
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opravy církevního majetku by měly
být financovány hlavně věřícími a
co se týká Modřic, tak doporučil,
aby zastupitelé podmínili udělení
požadované dotace zpřístupněním
zahrady kolem kostela veřejnosti a
rovněž kostela daleko častěji než na
Noc kostelů, samozřejmě za určitých podmínek. Dále uvedla, že kdo
četl její články ve Zpravodaji k této
problematice, ví, že v nich mimo jiné
napsala, že nejen jí, ale i ostatním
občanům chybí jakákoliv informační
tabule o významu a historii modřického kostela, tak jak to bývá u většiny
i církevních památek uvedeno při
vstupu. Podle jejího názoru celkem
drobná záležitost, ale ani po více jak
roce a půl od zveřejnění článků se v
tomto směru nic nezměnilo a žádná
tabule zde není.
Občan Cangár
– dotázal se p. Bernátové, proč chce
snížit dotaci na 250 tis.
Bernátová
– odpověděla, že v předchozích
2 nebo 3 letech hlasovala pro to,
aby ŘKF Modřice nebyla přidělena
žádná dotace. Vzhledem k tomu, že
v materiálech k dnešnímu ZMM bylo
uvedeno, že modřičtí farníci přispěli
částkou 150 tis., navrhuje poloviční
částku. Až bude zpřístupněna zahrada a všechny další náležitosti dotaženy do konce, bude hlasovat pro celou
částku.
Tomandl
– uvedl, že kostel nepatří obci, ale
ŘKF Modřice, čili jedná se o soukro-
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mý majetek a že bude navrhovat
rovněž částku 250 tis.
1. protinávrh na usnesení k dotaci
Římsko-katolické farnosti Modřice
(Bernátová)
ZMM schvaluje dotaci pro Římsko-katolickou farnost ve výši 250.000,- Kč.
Další protinávrhy k usnesení nebyly
předloženy.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Tomandl)
5 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová,
Slaný)
6 se zdrželo (Doleček, Brabec, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Skalník)
1. protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení k dotaci Římsko-katolické farnosti Modřice (Šiška):
ZMM schvaluje dotaci pro Římsko-katolickou církev ve výši 500.000,-Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
1 se zdržel (Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.2.1/2017

V diskusi dále vystoupili:
zastup. Bernátová, Skalník
Bernátová – uvedla, že se modřická farnost vymlouvá a nakonec to zaznělo
i v připomínkách k jejím článkům,
což se jí jeví jako zástupný problém,
že zahrada se mimo jiné nemůže
zpřístupnit z toho důvodu, že zde bývával hřbitov a že je neetické, aby veřejnost chodila po hrobech s mrtvými.
Tento důvod si dovoluje zpochybnit,
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protože kolem většiny kostelů bývaly
a někde i jsou hřbitovy, všude kolem
nás resp. pod námi jsou pohřbeni lidé
a nad hroby jsou veřejná prostranství
i domy apod. A pokud by to bylo tak,
jak farníci tvrdí, tak bychom se neměli kde pohybovat, ani kde bydlet.
Skalník – myslí si, že otevřenost církve
v Modřicích by měla být větší. Do
akce Noc kostelů se modřická farnost
zapojila teprve před 2 lety. Přitom
tato akce probíhá x let. Co se týká
zahrady, tak ta údajně nemůže být
otevřená kvůli bezpečnosti, ale na 90
% památek, i když jsou v horším stavu, jsou venkovní prostory přístupné.
Návrh dotace 525.000,- Kč pro Městský
nohejbalový klub
Komentář přednesl předseda klubu pan
Jahoda.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje dotaci pro Městský nohejbalový klub ve výši 525.000,- Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.2.2/2017

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotací a
příspěvků organizacím z rozpočtu
města na rok 2018 v celkové výši
2.122.500,- Kč rozdělené dle projed-
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nané a schválené výše jednotlivým
žadatelům.

Od zastupitelů nebyly předloženy žádné
návrhy na další investiční akce.

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Občanka Staňková dala podnět k prošetření a instalaci chytrého semaforu
k zajištění dodržování rychlosti na
ul. Masarykova, zejména na rozhraní
obcí Přízřenice-Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.2.3/2017

6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku návrhu realizace investičních
akcí města zařazených do návrhu
rozpočtu města na rok 2018. Celkově
se jedná o částku 115.990.000,- Kč,
kde největší položku tvoří plánované
zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly ve výši 80.000.000,- Kč.
Z dalších větších bylo zmíněno:
• Rekonstrukce chodníků a vybudování
přechodu ul. Husova-Masarykova
12.750.000,00 Kč
• Rekonstrukce objektu Hybešova 596
3.200.000,00 Kč
• Rekonstrukce sběrného dvora
3.000.000,00 Kč
• Pořízení nového vozidla pro úklid a
údržbu města
2.800.000,00 Kč.
Do návrhu jsou zařazeny všechny akce,
které v roce 2017 nebyly provedeny.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Procházka, Skalník,
Šiška, Tomandl a zam. Höklová, Šula

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení investičních
akcí města do rozpočtu města Modřice na rok 2018 dle předloženého
návrhu v celkové výši 115.990.000,00
Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.3/2017

6.4 Projednání odměn neuvolněným
zastupitelům města na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi
podrobný komentář k nové právní
úpravě odměňování členů zastupitelstva města včetně návrhů na uzavření usnesení, výpisu nařízení vlády č.
318/2017Sb. s přílohou a tabulku přehledu odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2018 vycházející ze
stávajících výší odměn. Na zastupitelstvu je, aby si rozhodlo, jak budou
odměňováni neuvolnění zastupitelé.
Uvolnění zastupitelé jsou odměňováni automaticky ze zákona.

Zprávy z radnice

Doplňující komentář přednesla referentka OVV Vojtová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje poskytování odměny
neuvolněným členům zastupitelstva za vykonávané funkce z částky
poskytované za funkci s nejvyšší
odměnou.
ZMM schvaluje poskytování odměny
neuvolněným členům zastupitelstva
za vykonávané funkce z částky souhrnu funkcí.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Skalník)
1 proti (Tomandl)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.4.1/2017

Návrh usnesení (Tomandl)
ZMM schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva za vykonávání funkce ve výši 100% z částky za
funkci s nejvyšší odměnou.
1.protinávrh usnesení (Slaný)
ZMM schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva za vykonávání
funkce ve výši 80 % z částky souhrnu funkcí s účinností od 1. 1. 2018.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
8 pro (Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová,
Slaný, Šulová, Ventruba)
1proti (Tomandl)
4 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Skalník,
Šiška)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.4.2/2017
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Zastupitelé dále projednali:
Výši paušální náhrady za ztrátu výdělku
neuvolněným zastupitelům ZMM.
Tato již byla schválena usnesením
3Z-7.2.1/2015 ve výši 300,- Kč/hod.
konkrétně zastup. Bernátové a
zastup. Dolečkovi. Nyní musí ZMM z
novely nařízení vlády schválit tento
paušál opět, ale v obecné rovině
pro všechny zastupitele. Každý si
následně může o tento ušlý výdělek
požádat.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová navrhla zachování
částky z minulého období, 300,- Kč/
hod.
Návrh usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje paušální náhrady za
ztrátu výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva ve výši 300,- Kč/hod.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Sklaník)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.4.3/2017

Vyhlášena přestávka do 20:05
6.5 Projednání návrhu rozpočtu města
na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh rozpočtu města Modřice na
rok 2018, který připravila pracovní
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skupina Šiška, Chybíková, Mulíček
na základě předložených požadavků jednotlivých odborů, žádostí o
dotace, návrhu na investiční akce
a potřeb města pro zajištění svého
chodu. Rozpočet je předložen v
odvětvovém a druhovém členění s
přílohami investiční akce – návrh,
dotace – návrh a informacemi o
kulturních, sportovních a společenských akcích.
Na straně příjmů je celková částka navržena v reálném horizontu k roku
2017. Celková výše příjmů bez zařazení jakýchkoliv dotačních titulů je
navržena ve výši 119.282.700,00 Kč.
Na straně výdajů je vycházeno zejména
z požadavků na obnovu a údržbu
města požadovaných jednotlivými
odbory a schválených investičních
akcí, kde je největší částka vyčleněna na víceúčelovou sportovní halu
(80.000.000,00 Kč). Celková výše
výdajů je navržena na 195.819.900,00
Kč.
Výše splátky úvěru za Pasivní bytový
dům pro seniory je 2.770.000,00 Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový,
se schodkem -76.537.200,00 Kč, který
bude vyrovnán z rozpočtové rezervy let minulých, která dle rozpočtu
2017 je plánována k 31. 12. 2017 ve
výši 87.899.654,00 Kč.
Další komentář přednesla předsedkyně FV zastupitelka Šulová, která
informovala o projednání návrhu
rozpočtu na FV.
V diskusi vystoupili:
Bernátová a zam. města Mulíček
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet města Modřice
na rok 2018 ve výši 119.282.700,00
Kč na straně příjmů a ve výši
195.819.900,00 Kč na straně výdajů jako schodkový se schodkem
-76.537.200,00 Kč a financování ve
výši 79.307.200,00 Kč. K financování
bude využita rozpočtová rezerva
města z předchozích let.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.5.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje jako závazné ukazatele
rozpočtu města Modřice roku 2018
oddělení paragrafy odvětvového
třídění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002Sb. ve znění
pozdějších předpisů, dále stanovuje
jako závazný ukazatel třídy druhového třídění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002Sb., ve znění
pozdějších předpisů. ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu
města Modřice roku 2018 schválené
investiční akce v roce 2018 a schválené dotace na rok 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Zprávy z radnice
Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka,
Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.5.2/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi
zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2018.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.5.3/2017

6.6 Stanovení závazných ukazatelů
rozpočtu zřízeným příspěvkovým
organizacím
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení na schválení závazných
ukazatelů zřízeným příspěvkovým
organizacím ZŠ a MŠ Modřice.
Těmto obecním organizacím obec,
jako zřizovatel, stanovuje závazné
ukazatele rozpočtu, které bez jejího
vědomí a povolení nesmí překročit. Doplňující komentář přednesl
vedoucí FO Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018, kterými
jsou celkové provozní výnosy
ve výši 2.152.000,00 Kč, zlepšený
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výsledek hospodaření v maximální výší 2% provozního příspěvku
2.152.000,00 Kč a náklady na platy
SU 521 ve výši 261.000,00 Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.6.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2018, kterými jsou
celkové provozní výnosy ve výši
6.839.000,00 Kč, zlepšený výsledek
hospodaření v maximální výší 2%
provozního příspěvku 6.839.000,00
Kč a náklady na platy SU 521 ve výši
1.448.000,00 Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.6.2/2017

Bod 7 – Projednání rozpočtových
výhledů na roky 2019 a 2020
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku střednědobých výhledů rozpočtu
na roky 2019 a 2020, které musí mít
město dle zákona č. 250/2000Sb.
schváleny minimálně na 2 roky.
Výhledy byly zpracovány vedoucím
FO Mulíčkem dle předpokládaných
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výnosů a mandatorních výdajů s
rozšířením o plánované investiční
akce.
Příjmy

Rok 2019
122.102.700,00 Kč

Výdaje

164.436.900,00 Kč

Schodek

-42.334.200,00 Kč

Návrh úvěru

50.000.000,00 Kč

Splátky

5.738.600,00 Kč

Financování

1.927.200,00 Kč

Investice

83.500.000,00 Kč

Rezerva
31.12.2019

10.519.654,00 Kč

Příjmy

Rok 2020
128.502.700,00 Kč

Výdaje

116.831.100,00 Kč

Přebytek

+11.671.600,00 Kč

Splátky

5.878.600,00 Kč

Financování

5.793.000,00 Kč

Investice

35.000.000,00 Kč

Rezerva
31.12.2020

16.312.654,00 Kč

V diskusi vystoupili:
zastup. Skalník, Šiška a zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2019 ve výši příjmů
122.102.700,00 Kč a ve výši výdajů
164.436.900,00 Kč jako schodkový se
schodkem ve výši -42.334.200,00 Kč
a financováním ve výši 5.738.600,00

Zprávy z radnice

Kč. K financování bude částečně
využita rozpočtová rezerva města
z předchozích let a přijato čerpání
úvěru ve výši 50.000.000,00 Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-7.1.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2020 ve výši příjmů
128.502.700,00 Kč a ve výši výdajů
116.831.100,00 Kč jako přebytkový s
přebytkem 11.671.600,00 Kč a financováním ve výši 5.878.600,00 Kč.
Přebytek bude zařazen do rozpočtové rezervy města.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-7.1.2/2017

Bod 8 – Změna zřizovací listiny ZŠ
Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář ke změně zřizovací listiny
ZŠ Modřice – příloha č. 1 včetně
vlastního textu přílohy č. 1. Změna

Zprávy z radnice

spočívá v převodu pozemků a hřiště
s umělým povrchem za budovu ZŠ
na ulici Benešova zpět do majetku
města z důvodu zřízení nafukovací
haly nad hřištěm po dobu zimních
měsíců a následnému začlenění
tohoto areálu do areálu Víceúčelové
sportovní haly.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 2 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů a ustanovení §84 odst. 2 písm. d), zákona
č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, změnu přílohy
č. 1 zřizovací listiny ZŠ Modřice,
okres Brno-venkov, příspěvková
organizace.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-8.1/2017

Bod 9 – Projednání OZV města
9.1 OZV o hazardu
V podkladech zastupitelé obdrželi na
základě přijatého usnesení na 8.
mimořádném zasedání ZMM ke
koncepci regulace hazardu ve městě
Modřice čistopis Koncepce regulace
hazardu v Modřicích a vlastní text
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návrhu OZV č. 3/2017 o stanovení
míst kde mohou být provozovány
hazardní hry, schválené MV a přípis
společnosti Paradise Casino Admiral.
Koncepce byla schválena na zmíněném mimořádném ZMM.
V diskusi vystoupili :
zastup. Bernátová, Brabec, Procházka,
Skalník, Slaný, Šiška, Tomandl a zam.
Žaloudková
Proti textu vyhlášky a zachování hazardu se vyslovili zastup. Bernátová a
Procházka.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV města Modřice č.
3/2017 o stanovení míst, kde mohou
být provozovány hazardní hry s
účinností od 1. 1. 2018.
V další diskusi podal protinávrh usnesení zastup. Brabec.
1. protinávrh usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje OZV města Modřice č.
3/2017 o stanovení míst, kde mohou
být provozovány hazardní hry s
doplněním adresy Svratecká 845 s
účinností od 1. 1. 2018.
V diskusi k 1. protinávrhu vystoupili:
zastup. Bernátová, Procházka, Slaný
Proti rozšíření vystoupil zastup. Procházka, podpořen zastup. Bernátovou.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
5 pro (Šiška, Brabec, Šulová, Ventruba, Tomandl)
5 proti (Bernátová, Procházka, Slaný, Doleček,
Havlátová)
3 se zdrželi (Chybíková, Skalník, Kratochvíl)
Návrh nebyl přijat.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-9.1/2017

9.2 OZV o konzumaci alkoholu
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k návrhu OZV č. 4/2017 a
vlastní text návrhu OZV č. 4/2017 o
stanovení veřejných prostranství, na
kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů včetně mapových
příloh č. 1, 2 a 3. Vyhláškou se rozšiřuje okruh prostranství, na nichž
je zakázána konzumace alkoholu, a
to před Večerkou ul. Přízřenická a
plochy před budovami ZŠ a ZUŠ, a
současně se udělují dvě výjimky pro
organizování Václavských a Ženáčských hodů. Doplňující komentář
přednesla místostarostka Chybíková
a vysvětlila grafickou chybu, která
je na příloze č. 2 a uvedla správné
vyznačení dotčených ploch.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Skalník
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV města Modřice
č. 4/2017 o stanovení veřejných
prostranství, na kterých se zakazuje
konzumace alkoholických nápojů s
účinností od 1. 1. 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-9.2/2017

Bod 10 – Zprávy z Finančního výboru
10.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání FV č. 29 ze dne 27. 9.
2017, č. 30 ze dne 25. 10. 2017 a č. 31
ze dne 15. 11. 2017.
Podrobný komentář přednesla předsedkyně FV zastup. Šulová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 29 ze dne
27. 9. 2017, č. 30 ze dne 25. 10. 2017 a
č. 31 ze dne 15. 11. 2017 z jednání FV.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-10.1/2017

10.2 Projednání pololetních odměn
členům FV
V podkladech na stole zastupitelé
obdrželi návrh pololetních odměn
členům FV, kteří nejsou členy ZMM.
Jedná se o Ing. Obdržálka a Ing.
Dolečkovou, kterým předsedkyně
navrhuje odměnu ve výši 1.200,- Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
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ZMM schvaluje pololetní odměnu členům FV, kteří nejsou členy ZMM ve
výši Ing. Obdržálek 1.200,- Kč a Ing.
Dolečková 1.200,- Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-10.2/2017

Bod 11 – Zprávy z KV
11.1 Zpráva z činnosti KV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis
z jednání KV ze 17. 10. 2017 a zápis z
provedené kontroly KV ze dne 14. 9.
2017 na činnost Muzea města Modřice, včetně vyjádření správce muzea.
Podrobný komentář přednesl předseda
KV zastup. Tomandl.
V diskusi vystoupili:
zastup. Šiška, Tomandl, Bernátová a
občan Hejtmánek
Tomandl – informoval o neproběhlé
kontrole MP Modřice.
Bernátová – informovala o kontrole KV
Muzea města Modřice.
Šiška – informoval o způsobu domluvy
kontrol prováděných KV zejména
kontroly MP, ke které obdržel výzvu
v den kontroly telefonicky. O kontrole byl uvědoměn určený strážník
Krakowczyk rovněž až v den kontroly. Jelikož čerpal řádné volno mezi
službami, nemohl být kontrole tedy
přítomen.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis z jednání
KV ZMM ze dne 17. 10. 2017 a zápis
z provedené kontroly KV na činnost
Muzea města Modřice ze dne 14. 9.
2017.

s červeně vyznačeným ustanovením
§ 55 odst. 4 zákona č. 183/2006Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu.
Podrobný komentář přednesla vedoucí
MO Höklová

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

V diskusi vystoupili:
zastup. Skalník a zam. Höklová,

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-11.1/2017

11.2 Projednání pololetních odměn
členům KV
V podkladech zastupitelé neobdrželi
žádné návrhy pololetních odměn
členům FV, kteří nejsou členy ZMM,
neboť všichni členové KV jsou
členové ZMM a ti na tento druh
odměny podle zákona o obcích č.
128/200Sb. nemají nárok.
Diskuse neproběhla.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod 12 – Projednání žádostí o změnu
ÚP
12.1 Návrh na pořízení změny ÚP Modřice - J. P., M. P.
V podkladech zastupitelé obdrželi
Návrh na pořízení územního plánu,
změny územního plánu podaný J.
a M. P. na pozemek p. č. 1617/5 v
lokalitě za řekou Bobrava směrem k
obci Popovice včetně komentáře k
žádosti o změny využití

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá na základě shrnutí pořizovatele ÚP Modřice návrh na pořízení
územního plánu/změny územního
plánu Modřice podaný J. a M. P.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-12.1 /2017

12.2 Návrh na pořízení změny ÚP Modřice – IMAG ARCHITEKT, s. r. o.
V podkladech zastupitelé obdrželi
Návrh na pořízení územního plánu,
změny územního plánu podaný
firmou IMAG Architekt, s. r. o., na
pozemek p. č. 1970/28 v lokalitě za
silnicí D2 při silnici do Chrlic včetně
komentáře k žádosti o změnu využití
s červeně vyznačeným ustanovením
§ 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu.
Podrobný komentář přednesla vedoucí
MO Höklová
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V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Chybíková, Kratochvíl, Skalník, Šiška, Ventruba, zam.
Höklová a občan Mandelík (majitel
pozemku)
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá na základě shrnutí pořizovatele ÚP návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
Modřice podaný společností IMAG
Architekt, s. r. o.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-12.2/2017

Bod 13 – Projednání plánu činnosti
orgánů města v roce 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh plánu činnosti orgánů města
Modřice na rok 2018. V plánu je
zohledněn konec volebního období 2014–2018, který bude ukončen
komunálními volbami někdy na
přelomu měsíců září a října (pravděpodobně 5.–6. 10. 2018). Od přibližně počátku listopadu by pak mělo
fungovat nové ZMM a nové vedení
města. V návrhu jsou datumově navržena zasedání ZMM, a to v cyklech
dle ustanovení zákona č. 128/2000Sb.
o obcích. Současně jsou navržena
data schůzí RMM. Tento návrh plánu
nevylučuje svolání mimořádných
zasedání ZMM nebo schůzí RMM.
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V návrhu jsou také nastíněny pravidelné body programu zasedání obou
orgánů.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů
města Modřice v roce 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-13.1/2017

Bod 14 – Různé, diskuze
14.1 Informace o stížnosti občanů Modřic na rušení nočního klidu na nám.
Svobody
V podkladech zastupitelé obdrželi
Stížnost občanů Modřic na rušení
nočního klidu na nám. Svobody
adresovanou ZMM dne 30. 8. 2017,
reakci na stížnost z 6. 9. 2017 a výzvu
k respektování nočního klidu ze dne
8. 9. 2017. Stížnost byla ZMM podána
těsně před zasedáním ZMM v měsíci
září. Pro zajištění adekvátních podkladů bylo nutné provést šetření MP
Modřice. Po zjištění byly provedeny
kroky k vypořádání stížnosti a zjednání nápravy. Tyto kroky se projevily jako účinné a k dalším stížnostem
již nedošlo.
Jelikož byla stížnost adresována ZMM
a nebylo možné ji vypořádat před
zasedáním ZMM v září, je ZMM
předložen na vědomí postup a vypo-
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řádání stížnosti.
Doplňující komentář přednesl předsedající.
V diskusi vystoupili:
zastup. Procházka,Šiška

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-14.2/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí stížnost občanů
města Modřice na rušení nočního
klidu na nám. Svobody a zprávu o
jejím vypořádání.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

14.3 Předložená výše vodného a nájemného od BVK, a.s.
Na stůl zastupitelé obdrželi e-mail s
přílohou od BVK, a. s., které provozují naši kanalizační splaškovou
síť. Vodárny předkládají návrh na
výši vodného, schválený majoritním vlastníkem vodovodu, které
zůstává pro rok 2018 ve shodné výši
s rokem 2017, tj. 33,62 Kč/m3 bez
DPH. Z důvodu nutné sanace stoky
ul. Poděbradovy požadují po městu
jako majiteli sítě úhradu částky 2,2
milionu Kč. V rámci plánu obnovy
kanalizace máme ročně vynaložit
2,81 milionů Kč. Požadovanou částku
navrhují buď uhradit jednorázově
za 1 rok snížením nájemného, nebo
jej rozložit do 2 let a ročně nájemné
snížit o 1,1 milionu Kč.
V diskusi vystoupili:
zastup. Kratochvíl, Šiška

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-14.1/2017

14.2 Dětské hřiště Bobrava
V podkladech zastupitelé obdrželi text
e-mailu zaslaný občanem p. T. L.,
Modřice adresovaný vedoucí MO
Bc. Höklové s odkazem na předání
na vědomí ZMM.
zastup. Chybíková přečetla e-mail pana
L., vedoucí MO Höklová podala další
komentář.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška, Tomandl, zam.
Höklová a občan Hejtmánek
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o řešení stavu inženýrských sítí a dětského
hřiště v lokalitě Bobrava podané p.
L.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje vodné pro rok 2018 ve
výši 33,62 Kč/m3 bez DPH a schvaluje nájemné za užívání splaškové
kanalizační sítě města Modřice
BVK, a. s., ve výši 4,28 milionu Kč,
ve kterém je zohledněna splátka 1,1
milionu Kč za úhradu opravy stoky
ul. Poděbradovy.
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-14.3/2017

V diskusi pro různé vystoupili:
Skalník
- požádat, zda by nebylo možné prověřit parkování aut na ul. Za Humny
a Prusinovského, a dále prověřit parkování v okolí křižovatky Za Humny
a Mayerova.
Bernátová
- zeptala se opět, jak se vyvíjí situace
kolem propadlé silnice na nám. Míru
před domem Homolkových a apelovala na vedení města Modřice, aby
se situací zabývalo, protože se jedná
o záležitost, která již trvá rok.
Chybíková
- situaci řeší BVK přes pojistnou událost. Výsledek nám není doposud
znám.
Bernátová
- zeptala se p. Šuly, zda četa používá
vysavač na psí exkrementy?
Šula
- ano, každý pátek.
Bernátová
- zeptala se starosty, jak dlouho ještě
bude pokračovat zavážení soukromých pozemků v blízkosti rybníka
Primál, protože na červnovém ZMM
sdělil, že p. Holásek, zástupce firmy
GAS Transport, odhaduje, že akce
skončí do 3 měsíců. Pokud má správ-
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né informace, tak akce skončená
není. Chtěla by informovat zastupitele, že majitelé pozemku, který byl
zavezen bez jejich povolení, po marné snaze se domluvit se zástupcem
firmy GAS Transport p. Holáskem,
který sliboval, na sjednané schůzky
nechodil, podali na tuto firmu trestní
oznámení, které nakonec skončilo u
státní policie Rajhrad. Neví, jak tito
budou dalece schopni tuto kauzu,
starou více než 8 let, řešit.
Šiška
– domnívá se, že policie ČR to odloží
tak, jak odložila naše trestní oznámení v případě neoprávněného závozu
městského pozemku.
Bernátová
– zmínila se o opravě nejvíce poškozené vozovky na ul. Havlíčkově, kde
však zůstal asi 7 – 8 m úsek ve špatném stavu. Zeptala se, proč nebyla
tato část opravena a jestli má město v
úmyslu ji opravit.
Šiška
- odpověděl, že nemá. bylo opraveno,
co bylo rozbité. Zatím zbytek není
v plánu., město nemá v rozpočtu
peníze.
Bernátová
- zeptala se, zda platí termín pro
odevzdávání příspěvků do zpravodaje do posledního pracovního dne v
měsíci, do 12 h pro všechny přispěvatele?
Šiška
– odpověděl, že platí.
Bernátová
– se zeptala, jak je tedy možné, že
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zápis z mimořádného ZMM byl
zveřejněn v listopadovém čísle, i když
ho ověřovatel p. Kratochvíl odeslal
zapisovatelce 2. 11.?
Šiška
- odpověděl, že je to záležitostí města
a dát ten zápis do prosincového zasedání ZMM nebylo vhodné. Vkládání
svých příspěvků si může tedy upravit i ve vztahu k včasné informovanosti občanů. Přispěvatel a vydavatel
je rozdíl.
Skalník
- zda by nebylo ke zvážení vybudovat u pomníku na náměstí přechod
občan Hejtmánek
- uvedl, že při návštěvě lokality poblíž
rybníka Primál si všiml, že závoz
pozemků je v takové výšce (odhaduje
cca 12 m), že vysoké napětí, které
zde je, je nebezpečně nízko a že nechápe, proč na firmu GAS Transport
nebyla podána žaloba pro obecné
ohrožení.
Šiška
– informoval, že toto řešili správci VN
s p. Holáskem, který to má terénně
upravit, protože to nebylo firmou
EON povoleno. Pokud to není upravené, tak to není naše věc, protože to
nejsou městské pozemky.
Občan Hejtmánek
– dále zpochybnil kvalitu zeminy,
kterou se uvedené pozemky finálně
upravují. Podle jeho názoru to není
ornice.
Bernátová
– uvedla, že tato akce původně
vznikla s úmyslem vyrovnat terénní
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nerovnosti a teď se tam budou muset
tyto nerovnosti budovat, aby VN nebylo tak nízko.
Šiška
– slíbil p. Hejtmánkovi předložit geodetické zaměření dotčených pozemků.
Ukončeno v 22:12 hodin

USNESENÍ RMM č. 38/2017
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 38. schůze RMM konané dne
12. 12. 2017
Zabezpečení BOZP a PO
RMM schválila Smlouvu o poskytování
technicko-organizačních služeb v oblasti
BOZP a PO s Jaroslavem Plškem na rok
2018 za cenu 7833,- Kč/měsíc vč. DPH.
(k usnesení 38R-4.1/2017)

Nájem a provoz kanalizace města
Na základě schválení výše stočného
33,62 Kč/m3 bez DPH, nájemného za
užívání splaškové kanalizace ve výši
4.280.000,- Kč a zajištění majetkové a
provozní evidence ve výši 5.000,- Kč bez
DPH na prosincovém ZMM byl RMM
schválen dodatek č. 38 k Nájemní a
provozní smlouvě s BVK, a. s.
(k usnesení 38R-4.2/2017)

Podání výpovědi
RMM schválila podání výpovědi z
nájemní smlouvy na pozemek p. č.
1977/129 firmě PM Centrum pro neplacení nájemného a pověřila Odbor vnitřních věcí vymáháním dlužné částky
55.080,- Kč.
(k usnesení 38R-4.6/2017)

Pojištění nafukovací haly
RMM schválila dodatek č. 3 k Pojistné
smlouvě č. 7720862219 o pojištění majetku města spočívající v zařazení nové
nafukovací haly do pojištěného majetku
se společností Kooperativa pojišťovna,
a. s.
(k usnesení 38R-4.11/2017)

Koncepce využití nebytových prostor
města
RMM schválila koncepci řešení využití
pronájmů nebytových prostor města,
kdy obsazení objektu Poděbradova 413
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zůstane zachováno, z objektu Komenského 397 – muzeum se přesune do
objektu Hybešova 654 pedikérka pí
Kelerová a z objektu Hybešova 596 se
do objektu Hybešova 654 přesune firma
Komprah, s. r. o. Poslední komerční
prostor kadeřnictví v objektu Hybešova
654 bude nabídnut k dalšímu pronájmu
za účelem provozování kadeřnictví. Objekt muzea bude sloužit pouze k těmto
účelům až do plánovaného přesunu na
nám. Svobody 171 (dům s podloubím)
a objekt Hybešova 596 bude v plném
rozsahu sloužit jako zázemí pro pracovní četu města. Současně byly upraveny
výše nájmů v těchto prostorách na 600,Kč/m2/rok individuální prostory a 300,Kč/m2/rok společné prostory.
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Změny výše nájemného
RMM schválila úpravy výše nájemného
u nebytových prostor na 600,- Kč/m2/
rok individuální prostory a 300,- Kč/
m2/rok společné prostory a sjednotila
výši nájemného v bytových domech na
45,- Kč/m2/měs. vše s účinností od 1. 1.
2018.
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Václavské hody
Mladá hodová chasa předložila vyúčtování finančních prostředků na zajištění
Václavských hodů 2017 bez nákladů hrazených prostřednictvím faktur. Náklady
na zajištění činily 159.957,- Kč a příjmy
činily 162.153,- Kč.
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Koš martinských vín
Kulturně školská komise předložila
RMM příjem z kulturní akce Koš martinských vín, který byl 32.409,- Kč.
(k usnesení 38R-8.15/2017)

(k usnesení 38R-8.14/2017)

(k usnesení 38R-8.2/2017 a 38R-8.3/20117)

Přidělení bytu
Na základě návrhu Sociálně zdravotní
komise RMM schválila po odmítnutí
původně vybrané klientky opětovné
přidělení bytu č. 8/41 panu J. S.
(k usnesení 38R-8.4/2017)

Zamítnutí průjezdu přes areál garáží
ul. Tyršova
RMM zamítla žádost M. V. o povolení
vjezdu na jeho pozemek přes pozemek
města v areálu garáží na ul. Tyršova, a
to na základě možnosti řešení vjezdu na
pozemek žadatele jiným způsobem.

Výběrové řízení na TDI
RMM schválila text výzvy na poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zajištění technického dozoru
investora k akci – Víceúčelová sportovní
hala Modřice“ včetně oslovení firem
MENHIR projekt, s. r. o.; IKIS, s. r. o.,
a DEA Energetická agentura, s. r. o., k
podání nabídek dle Interní směrnice
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

(k usnesení 38R-5.3/2017)

(k usnesení 38R-8.8.1/2017 a 38R-8.8.2/2017)

Omluva zastupitelce Sylvě Bernátové

Analýza pojistného trhu
Na základě smlouvy s firmou EZ Invest,
s. r. o., RMM schválila analýzu pojistného trhu a schválila zachování stávajícího pojištění majetku, odpovědnosti
a vozidel města Modřice u společností
Kooperativa pojišťovna a Česká pojišťovna.

Přijetí darů
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí
věcných darů, a to 7 ks sedacích vaků
v hodnotě 10.852,- Kč od SRPŠ při
ZŠ Modřice a 1 ks radiomagnetofonu
Philips v hodnotě 2.653,98 Kč od firmy
SPROMOTION, s. r. o., za což jim srdečně děkujeme.

Na základě schválené opravy zápisu z 8. mimořádného zasedání ZMM, konaného
dne 17. 10. 2017 se tímto omlouváme zastupitelce Bernátové za chybný přepis z 8. mimořádného zasedání ZMM .
(Podrobně viz. zápis z 15. řádného ZMM na jiném místě tohoto čísla zpravodaje)

(k usnesení 38R-8.1/2017)

(k usnesení 38R-8.10/2017)

(k usnesení 38R-5.1/2017; 38R-8.2/2017 a 38R8.3/2017)

Zprávy z radnice

461

Zpravodaj 1/2018

www.mesto-modrice.cz

471

Zprávy z radnice

Stavby v Modřicích – pokračování

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Reakce na článek ing. Mikuše ohledně roznosu zpravodaje
Diskusí kolem vydávání, ceny a distribuce Modřického zpravodaje již za dobu 3 let,
co je ing. Mikuš zastupitelem, bylo velmi mnoho. Ke zpracování, vydávání a ceně
bych uvedl pouze to, že všechny levnější nabídkové ceny byly pouze za vlastní tisk,
ne za kompletní redakční činnost, jak tomu bylo a je i v současné době. Co se týká
vlastní distribuce, přiznávám, že s ní neustále bojujeme a hledáme nejlepší řešení.
V dnešní době je v elektronické podobě dané číslo na webových stránkách města
nejpozději 15. den v daném měsíci.
Vlastní roznos do Vašich schránek nás ale trápí dál. Město má uzavřenu smlouvu na
distribuci se společností Anapurna, s. r. o., která každé číslo obdrží v rozmezí 10. až
15. dne daného měsíce. Vlastní roznos pak pro ni zajišťuje Česká pošta, a. s., která dle
svých podmínek má 5 dní na vlastní distribuci ode dne dodání. Bohužel se tak někdy
neděje a bude nezbytné vyvolat jednání a sjednat v tomto směru nápravu.
Zde bych chtěl požádat a opětovně apelovat na Vás občany, aby v případě, kdy číslo
zpravodaje neobdržíte do 20. dne v měsíci, jste neprodleně kontaktovali pracovnici
města, referentku Ventrubovou, tel. 774 007 710, a informovali ji o této skutečnosti. Jen
tak se nám snad podaří dosáhnout nápravy.
Za Vaši vstřícnost a ochotu Vám předem děkuji.
Ing. Josef Šiška
starosta

Žádám pana starostu, aby občany seznámil s investičními akcemi, které město realizovalo v letech 2011-2017 plus plán investičních akcí na rok 2018. Tabulka s popisem
investice či opravy a její částkou bude nejlepší.
Děkuji
Ing. Jan Skalník

Chtěl bych mít možnost popsat a vysvětlit celou věc, tak jako pan starosta. Bohužel
já mám jen 2800 znaků včetně mezer, zatímco pan starosta své vysvětlení popsal více
jak 6700 znaky. Tudíž budu reagovat stručně a doufat, že to všichni pochopí.
S naším příchodem na politickou scénu v Modřicích se začali objevovat i články,
které neopěvují vedení města. Moc lidí asi není schopno vyhodnotit práci vedení
města a na to se, dle mého názoru, spoléhá. Teď mají občané v zastupitelstvu i lidi,
kteří toho jsou schopni, a to se někomu moc nelíbí.
Ano byl jsem na otevírání obálek s návrhy. ALE… Ale tam nám bylo řečeno, že
projekt byl již vybrán a cílem této akce je, aby jeho cena nebyla přemrštěná. Aha?!
Kdybych věděl, že vybraná porota vybírá již výsledný projekt, bez další možnosti
toto ovlivnit, určitě bych jednal jinak. Toto ale nebylo řečeno a ani nijak nevyplývalo
z dané situace. Překvapivé, že?!
Opět jsem zde narazil na to, že to jde dělat i jinak, než by se mělo. Myslel jsem si,
stejně jako mnoho spoluobčanů, že cílem soutěže bylo vybrat nejlepší projekty a z
nich pak jeden, který bude výhercem v poměru cena/výkon. Ale to byl viditelně
omyl. Cílem bylo, aby vyhrál jeden, a to konkrétní projekt a v tom, nejen já, vidím
dost problém!
Potvrzuje to i fakt, že u tak důležité stavby nedostali občané možnost si vybrat, ten
projekt, který by se jim líbil nejvíce.
Já, společně s ostatními, jsme měli za cíl městu aktivně pomoci svými schopnostmi
a zkušenostmi. My jsme, s určitou dávkou naivity, šli do toho a lidé nám dali důvěru.
Bohužel o to vedení města nestálo a poslalo nás do opozice. Osobně jsem neviděl
jediný důvod nevyužít novou krev, ale realita je jiná. Raději nás poslali do opozice
a podávají minimum informací, abychom se třeba náhodou něco nedozvěděli.
Pokusím se vysvětlit, jak je to s řízením projektů.
Každý projekt je řízen z pohledu Peněz, Času, Rozsahu a kvality a je jedno zdali je
to projekt vývoje softwaru nebo stavby elektrárny. Vím, o čem mluvím, což potvrzují i mé certifikace, a to jak anglická: PRINCE2, tak americká: PMP. K získání těchto
certifikací, musíte úspěšně složit dost náročnou zkoušku. A jelikož je metodologie
obecná, je stejná pro všechny projektové manažery. A zaručuji vám, že PENÍZE jsou
pro každého velmi, velmi důležitý faktor.
Pokud nechcete na začátku sdělit, kolik to bude ve finále stát, tak to uděláte obráceně. Řekněte málo a pak se jen divíte a vymlouváte, že ceny stoupají, že to či ono
apod. Ale to není ta správná cesta.
A všimli jste si, že pan starosta nevysvětlil, proč bylo hodnocení nastaveno, tak jak
bylo a proč byl zvolen zrovna tento projekt?
Ing. Erik Mikuš

Zprávy z radnice

481

Zpravodaj 1/2018

Komentář k článku „Dětský den pro děti z Modřic“
pořádaný zastupiteli Erikem Mikušem, Alexandrou Konvalinkovou a Janem Skalníkem – Zpravodaj č. 12/2017, ve kterém je vedení města napadáno ze schválností vůči
výše jmenovaným.
Pozorný občan, který pravidelně navštěvuje akce organizované městem, například
rozsvícení vánočního stromu v Modřicích, si jistě pamatuje, že se již 5 let pravidelně
tato událost koná vždy v úterý před první adventní nedělí. Kolize s dětským dnem
pořádaným zastupiteli z hnutí ANO tedy nebyla způsobena schválností či podlostí
ze strany vedení města, ale špatným načasováním této další akce. Tito zastupitelé
totiž možná neví, co to je advent, kdy začíná, třeba ani akce města nenavštěvují nebo
v Modřicích nebydlí, a proto o nich neví.
A navíc o tom, kdy, kde a kým je co organizováno, se vedení města dozvídá teprve
v momentě, kdy je Zpravodaj zveřejněn na webových stránkách města. Redakční
rada nezkoumá souběh pořádaných akcí, jelikož to není smyslem její práce. Vedení
města rada neinformuje o jednotlivých příspěvcích s předstihem, jak by si zase mohl
někdo domýšlet. Možná kdyby se členka redakční rady paní Konvalinková jednání
rady zúčastňovala, měla by lepší přehled o dění ve městě a jako schopný manažer by
měla možnost termín dětského dne přizpůsobit.

Komentář k článku „Anketa mezi obyvateli Bobravy nad podobou
dětského hřiště“ – Zpravodaj č. 12/2017
Pan Roman Kraut informuje o veřejném projednání podoby dětského hřiště na Bobravě zavádějícím způsobem. Jím avizovaná informace o hřišti pro odrostlejší děti mi
byla poskytnuta formou skici hřiště, kde se mimo jiné objevovaly i houpačky a pískoviště. Právě pro ujasnění názorů jsme svolali veřejné projednání návrhu studie hřiště
s tím, že se občané k němu mohli vyjádřit a sdělit, co a jak by si v místě představovali.
Ani účastníci jednání se nemohli v některých názorech shodnout, přestože jich byla
hrstka. Na závěr jednání bylo mnou i paní projektantkou jasně řečeno, že studii doplníme o myšlenky občanů, a v tomto smyslu se bude na projektu dále pokračovat.
To se naopak setkalo s pozitivním ohlasem. Výsledky ankety organizované panem
Krautem proto byly poskytnuty paní projektantce. Nelze ale očekávat, že požadavky
budou splněny na 100 %, nicméně se snažíme občanům vyjít co nejvíce vstříc. Je
také nutné plnit požadavky legislativy a celý návrh projednat se sousedy dotčenými
stavbou. Proto byly v prosinci provedeny pouze úpravy terénu.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Upozornění pro občany.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva – usnesení č. 13Z-2.1/2017 bude v nejbližším období (únor, březen za předpokladu příznivých klimatických podmínek) realizováno
zjednosměrnění ulice Poděbradova a to tak, že jednosměrný dopravní provoz v této
ulici bude veden ve směru od ulice Husova k ulici Benešova.
Bylo diskutováno několik variant v Komisi stavebně dopravní a územního plánování, v Radě města a následně v Zastupitelstvu města, kde byl výše uvedený návrh
schválen.
Vyzýváme tedy občany ke zvýšené opatrnosti při průjezdu ulicí Poděbradova
a dalších přilehlých ulic.
Ing. Hana Chybíková
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Oslava příchodu nového roku v Modřicích

Mikuláš 5. 12. 2017 ve fotografiích Miroslava Hájka

Foto: J. Ventruba, R. Brenner
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vánoční jarmark na ZŠ 1. 12. 2017

Foto: M.Hájek
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SKAUTI
Dobrodružství se skauty – akce pro věřejnost
Skauti si pro děti všeho věku připravili sobotu plnou her a zábavy. 17. 2. v Želešicích
na Farmě pod mohylou si můžou vyzkoušet jaké je to být skautem. Naučí se rozdělávat oheň netradičními způsoby, zastřílí si ze vzduchovky, svezou se na koních,
zahrají si spoustu her a možná pomůžou vypátrat poklad. Jídlo zajištěno. Program je
rozdělen dle věku. Akce je zdarma! Rodiče na akci podle domluvy. Akce proběhne za
každého počasí, chvilku to zvládneme venku i za děště a zbytek programu bychom
přesunuli pod střechu. Více informací na www.skautimodrice.cz nebo facebooku
Skauti Modřice.
Sraz v 10:00 autobusové zastávce
Modřice smyčka nebo 11:00 na Farmě pod mohylou.
Návrat tamtéž v 17:28 nebo v 17:00
na Farmě pod mohylou.
S sebou: teplé oblečení a dobré
boty, kdo chce může vzít i něco na
zub pro zvířátka, 2x lístek na 1 zónu
nebo „šalinkartu“ (zóna 510), dobrou náladu, pláštěnku.

Na setkání se těší skauti Modřice
Veronika Morongová, 722 948 984
modrice@skaut.cz
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
V měsíci prosinci, který se spojený s vánočními svátky, jsme měli hned 1. 12. vystoupení u Základní školy v Modřicích na ulici Benešova v rámci „Jarmarku“. S dětmi jsme si připravili živý Betlém, ve kterém opravdu nechyběla ani zvířátka. Celé
vystoupení, díky kostýmům, umocnilo atmosféru vánoc a bylo příjemným úvodem
celého programu školy. Jako poděkování všem vystupujícím děti dostaly od SRPŠ
hrnečky s vánočními motivy, za které touto formou děkujeme.
Poslední zkouška v tomto roce byla společná pro všechny naše členy s rodinami.
Děti z kroužku se představily s tím, co se noví členové naučili, předvedly znovu vystoupení z „Jarmarku“ a chlapci kloboukový tanec. Nezapomnělo se ani na dárečky,
které jsme s maminkami společně vytvořily a na tradiční zpěvníček (už máme 7 vydání). V závěru večera si mohli zatancovat i rodiče s dětmi.
Rok 2017 byl pro folklorní kroužek opravdu úspěšný. Děti se mohly zúčastnit jarního
(na Žítkové) a podzimního (na Blatinách) soustředění, vystupovaly na Václavských
a Ženáčských hodech (kde měly tradiční sólový tanec se stárky), vyzkoušely si vystoupení bez ozvučení v Brně na Náměstí Svobody v rámci velikonočních slavností,
byly celkem čtyřikrát v PBDPS potěšit svým zpěvem i tancem seniory, měly předtančení na plesech a koncem roku zmíněné vystoupení u základní školy v rámci
„Jarmarku“. Pro veřejnost jsme pořádali tradiční „Vítání jara“ v Modřicích. Fotoalba
a videa ze všech zmiňovaných akcí jsou na našem webu.
Tímto bych chtěla poděkovat, jménem vedení DFK, rodičům našich dětí za pomoc
při organizování všech akcí a těšíme se na práci s dětmi v novém roce.
V následujícím roce 2018 nás opět čeká spoustu krásných akcí a vystoupení, o kterých vás čtenáře, budeme rádi informovat.
Ivana Cetlová (za DFK Modřice)
www.folklorni-krouzek-modrice.cz/rok-2017
foto Mirek Hájek a Petr Studený
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Vánoční vycházka a stolní tenis

Farní jarmark
První neděli adventní se po mši svaté konal před kostelem tradiční farní jarmark.
Prodávaly se zde (za dobrovolný příspěvek) krásné výrobky, které děti z farnosti i z
okolí vyráběly týden předem. Tyto natěšené děti si za odměnu zkusily být prodavači
a prodavačkami na tomto trhu. Mohli jste si zde zakoupit spoustu zajímavých výrobků, mezi kterými se ocitly i svíčky ozdobené voskovými pláty (to už je každoroční
tradice), zdravé bylinky v nádherně potiskaných sáčcích, vánoční přáníčka, domácí
pampeliškové sirupy do čaje, lucerničky, müsli, bylinkovou sůl a na závěr i papírové
trojrozměrné ozdoby na stromeček. Naše jazýčky potěšilo občerstvení, které nachystali mužáci, a tak si každý mohl zadarmo vzít párek s kečupem (popřípadě hořčicí)
a k tomu chleba. Pro starší tu byl i výborný svařáček. Děkujeme všem dárcům, výtěžkem přispějeme na rekonstrukci věže kostela v Přízřenicích.
Text Klára Mazálková
Foto Josef Chybík

Mezi svátky našlo dvanáct modřických farníků dostatek vůle k tomu, aby opustili
pohodlí svých domovů a vydali se na putování po Brně. Od hlavního nádraží přešli
kolem divadla Reduta, ve kterém koncertoval W. A. Mozart, ke kašně na Zelném trhu
– kdysi v jádru města důležitého zdroje vody. Jen několik kroků nad ní si prohlédli
krásnou skulpturu Nejsvětější Trojice, postavené v roce 1729 podle návrhu Antona
Schweigla. Pro Modřičany je jistě zajímavé, že Schweiglův syn Andreas, který rozsahem i kvalitou díla svého otce předčil, vytvořil oltáře instalované v jejich kostele sv.
Gotharda.
Dále kolem ústí Uličky Václava Havla, vystoupali ke katedrále sv. Petra a Pavla. Zastavili se u jejího betléma a zamířili k presbytáři. Zde k modlitbě usedli do lavic. Posléze
sešli pomalou chůzí na Husovu ulici, která je dovedla k Uměleckoprůmyslovému
muzeu. V něm je čekala výstava Paneland, věnovaná panelovým sídlištím, která se
v naší zemi budovala v 70. a 80. letech minulého století. Procesy výstavby nových
urbanistických celků jsou dnes vnímány jako neopakovatelný urbanistický, architektonický či designérský experiment. Řada z nás s ním má vlastní zkušenosti. Bylo
například zajímavé vstoupit do třípokojového bytu, zařízeného dobovým nábytkem
a bytovými doplňky. Mnohým se vybavily vzpomínky a zážitky na léta, kdy byli mladí a v podobném příbytku žili a vychovávali děti. Nebo používali vystavené předměty denní potřeby. Výstava, k níž se Moravská galerie odhodlala, se stala zajímavým,
záslužným a vzdělávacím počinem.
Občerstveni mnoha zážitky opustili poutníci galerii a přes první a druhé nádvoří
Nové radnice přešli na Dominikánské náměstí. V době Vánoc na něm neparkovala
žádná motorová vozidla, a tak v bezpečí strávili několik chvil v jeho horní části, kde
stál velký betlém vytvořený řezbářem Jiřím Halouzkou. Odtud již v setmělém podvečeru sešli na náměstí Svobody. V jeho centru se nechali unášet krásou vánočního
stromu ozdobeného zářícími barevnými světly. Nedaleký a zcela zaplněný minoritský kostel sv. Janů je uvítal mší svatou, slouženou českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem.
Po návratu do Modřic se naskytla příležitost navštívit další farní akci – turnaj ve
stolním tenisu. Zapojilo se od něj osm hráčů a jejich přátelé. Stejně jako v loňském
ročníku se nejlépe dařilo Karlu Praksovi, který turnaj vyhrál.
Modřičtí farníci přejí v nadcházejícím roce 2018 vedení města a všem spoluobčanům
pevné zdraví, štěstí a štědrou náruč Božích milostí.
Text a foto Josef Chybík
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KULTURA
89. Komorní koncert - Sólisté Broln, Smíšený pěvecký sbor
a J. Budař 13. 12. 2017

Foto: M.Hájek
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Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

jubilejní 90. komorní koncert na radnici
modricke-koncerty.webnode.cz

Slavnostní hudební
setkání s tradičními
interprety
Úvodem Vendula Šromová (klarinet), Jiří Brada
(fagot) a Jana Máslová (klavír) zahrají slavné
Patetické trio d-moll od Michaila Ivanoviče Glinky,
v dalším bloku pak zazpívá Alena Borková ml.
(sólistka vánoční Půlnoční mše 2017 na ČT2)
lidové písně v úpravě Vítězslava Nováka za klavírního
doprovodu Aleny Borkové st. a závěrem pak v podání
Venduly Šromové, Pavla Rosendorfa a Jany
Máslové zazní virtuózní koncert d-moll Op. 114 pro
2 klarinety a klavír Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Valentýna Sysová
Jonáš Teplý

Ladislav Kočíř
Karel Matýska

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 je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na
matrice Městského úřadu.
Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu,
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy,
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.

středa 31. ledna 2018
v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.
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Městská knihovna v Modřicích
pořádá cestovatelskou přednášku

KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a
na facebookových stránkách Městské knihovny
Modřice https://www.facebook.com/knihovna7/
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Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Přejeme našim čtenářům vše nejlepší v roce 2018.

Skandinávie
& Pobaltí
ve středu 28.2.2018 v 17.00 ve velké zasedačce MěÚ
Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede na sever Evropy. Na expedici jsme ujeli
celkem deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli jsme cyklistiku v překrásných
švédských lesích a viděli slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech Lofoty jsme si do
sytosti užili jezer, fjordů, vodopádů a ochutnali skvělé dary moře. A ve Finsku se nám dokonce
do cesty připletl Santa Claus.
Také Pobaltí nám nabídlo mnoho krásných přírodních scenérií či architektonických skvostů.
V estonských bažinách rostou masožravé rostliny, v Lotyšsku jsme našli kopii slavného zámku
Versailles a v Litvě nás okouzlili čápi a ostrovní hrad Trakai.
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

•V roce 2018 se můžete těšit na cestovatelskou přednášku manželů Márových
na téma Skandinávie a Pobaltí.
•Besedy s Ing. Svobodou nejen o brněnském podzemí se uskuteční 14. a 21. března.
Všechny akce proběhnou ve Velké zasedačce Městského úřadu v 17.00 hodin.
•Virtuální univerzita třetího věku startuje 13. února v 16.00 v knihovně.
Podrobnější informace se dozvíte během ledna.
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VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Bard, E.: Piknik v Provence
Jacobs, A.: Panský dům
Lauren, Ch.: Božský
Martin, Ch.: Hora mezi námi
Moriarty, L.: Šílené výčitky
Roberts, N.: Výhodný obchod
Steel, D.: Dražba
Tejkalová, J.: 55+
PRO SILNÉ NERVY:
Dán, D.: Kořeny zla
Deaver, J.: Poslední hodina
Gerritsen, T.: Znám tajemství
Gilbers, H.: Germania
Jansa, P.: Dívka, která lhala
Kotleta, F.: Rázová vlna
Křížek, V.: Smrt má vůni inkoustu
Link, Ch.: Podvedená
Marsons, A.: Otevřený hrob, Tichá
modlitba
HISTORIE, NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Bauer, J.: Mrtví se mstí
Gross, A.: Jediný muž
Robinson, S.: Ztracená vládkyně
Shatuck, J.: Prozření
Schröder, R. M.: Nebe, na němž nesvítily hvězdy
Teulé, J.: Já, Francois Villon
Vondruška, V.: Husitská epopej IV.
Zlatníková, M.: Marie Terezie – Miluj a
panuj
PRO DĚTI
Baum, F.M.: Dorotka a čaroděj v zemi
Oz
Bird, M.: Van Goghova hvězdná noc

Cube, K.: Deník malého minecrafťáka 3
Flanagan, J.: Hraničářův učeň – První
roky
Hurtíková, V.: Kocourek Matýsek – první čtení s piktogramy
Martínek, J.: Tajemství rudolfinské
Prahy
Pospíšilová, Z.: Hasičské povídky
Riordan, R.: Apollonův pád – Temné
proroctví
Válková, V.: Mezi indiány
Vondruška, V.: Fiorella a dům ztracených duší
Wohlleben, P.: Slyšíš, jak mluví stromy?
DÍVČÍ ROMÁNY
Cass, K.: Siréna
Gier, K.: Třetí stříbrná kniha snů
Gray, C.: Tisíc kousků tebe
Stehlíková, P.: Faja, Naslouchač
INSPIRACE DO KUCHYNĚ
Kazdová, L.: Bez lepku – sladké i slané
recepty
Pecháčková, D.: Deník Dity P. – Kuchařka 2
Šemberová, K.: Sladká první republika
KNIHOVNA DOPORUČUJE
Backman, F.: Medvědín
Coleman, R.: Léto plné neskutečných
věcí
Glughovsky, D.: Povídky o vlasti
Harmon, A.: Z písku a popela
Moyes, J.: Krasojezdkyně
Monrnštajnová, A.: Hana
Santopolo, J.: Ztracené světlo
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HASIČI
Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice za listopad a prosinec 2017
Začátkem listopadu proběhla příprava techniky na zimní období. Kontrola agregátů,
motorové pily a ostatního vybavení aby bylo vše v pořádku a připraveno k okamžitému použití při zásahu. Na začátku prosince proběhlo školení jednotky v poskytování první pomoci. Školení probíhalo pod vedením odborného školitele z Českého
červeného kříže. Pravidelné pondělní školení probíhaly pouze teoreticky vzhledem
k ročnímu období.
Zásahy
Během měsíce listopadu a prosince nebyl žádný zásah.
V roce 2017 naše jednotka zasahovala při 30 mimořádných událostech.
Milan Putna, VJ JSDH Modřice
Foto: archiv JSDH
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Není důležité,
co s námi život udělá,
ale co s ním uděláme my.“
Gerhard Uhlenbruck

Po rozloučení se starým rokem 2017
a podle čínského kalendáře rokem Kohouta jsme vkročili do roku 2018 a rok
Kohouta vystřídal rok PSA, letos spojený s kovem. Jaký asi bude nový rok?
Rok Psa je paradoxní v tom, že přináší
jak štěstí, tak rozpory. Příznivé znamení a ochrana Psa vnáší harmonii do
rodinného života, pocit patriotismu vůči
vlastní zemi a neochvějnou věrnost
všemu, co chceme podporovat.
Na druhé straně povede síla vůle
a chladný upjatý smysl pro spravedlnost k těžkým konfrontacím, při nichž
menšina ovládne většinu a chopí se
moci. Je to rok, v němž se rozhodne
o kontroverzních záležitostech, rok,
v němž budou uskutečněny pronikavé,
nekonvenční, ale účinné změny. Vliv
Psa zdůrazní potřebu rovnosti a svobody.
V tomto roce budou naše názory idealističtější, materialismus zastřeme charitativními činy, přispějeme na dobročinné
účely a podpoříme projekty, které si to
zaslouží.
Budeme citlivější a vnímavější ke
svému okolí, nepodřídíme se jen všude
přítomné moci peněz, bude to ideální
rok pro přezkoumání našeho vztahu
k hodnotám, mravní čistotě a tažení
proti tyranii a útlaku.

Znamení Psa přináší stabilitu, protože
lidé se obvykle neodváží napadat a
ohrožovat jeho autoritu. Rok Psa spojený s kovem je v tomto smyslu obávanější než ostatní roky jeho vlády, protože
se říká, že přináší války, katastrofy
a neštěstí.
Rezolutnost, prudkost a vášnivé úsilí
Psa povede k divokým střetům, k zásadním změnám a obratům a k rebeliím
všeho druhu.
Pes však má schopnost všechno nakonec urovnat. Jeho nesobeckost způsobí,
že budeme velkomyslnější a šlechetnější než obyčejně.
Všichni bychom si přáli, abychom si
mohli více odpočinout a uvolnit se, ale
nemůžeme, protože cynický Pes neustále vnáší do našeho myšlení obavy
a starosti. Jeho slídivé a pozorné oko
je hlavní silou, která zajišťuje udržení
klidu a pořádku.
Kromě tohoto tíživého pocitu a znepokojující nejistoty by však neměl být
žádný důvod k poplachu.
Podnikání a obchodním záležitostem se
můžeme věnovat dále jako jindy, protože Pes je perfektní ochránce a strážce.
Rok Psa propůjčí našim záměrům a
cílům čestnost, poctivost a dobré úmysly. Nic se nás nemusí dotknout a nic
se nám nemusí stát, pokud se budeme
držet správné cesty.
Tolik z čínských pramenů, které jsou
proti našim více realistické. Tak ať se
nám ten rok Psa vydaří ku prospěchu
nás všech.
TOJA

Zahrádkářský spolek Modřice,
Vás srdečně zve
na

23. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

ples

pořádaný v pátek 23. února 2018
v sále hotelu Gregor v Modřicích
ZAČÁTEK V 19,30 HODIN
vstupenka s místenkou do sálu
vstupenka do PŘÍSÁLÍ
hraje NOTA BENE

120,‐‐Kč
100,‐‐ Kč

Květinová výzdoba Zahradnické centrum Brabec,
polonéza a další taneční vystoupení, tombola

Prodej vstupenek:
PŘED ČLENSKOU SCHŮZÍ DNE 1.2.2018
od 16,00 hodin v klubovně MÚ; doprodej
vstupenek u pí Ventrubové na MÚ.
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SPORT

MODŘICKÝ POHÁR 2018

Rallye Vonka 2. 12. 2017

Městský úřad Modřice a TJ Sokol Modřice pořádají 22. ročník běhu ulicemi města o putovní
pohár.
Datum:

sobota 17. února 2018 od 8:00 hod. Závod je zařazen do seriálu Brněnský
běžecký pohár 2017/2018.
Místo:
start a cíl u sokolovny. Zázemí v budově ZŠ Benešova 332.
Organizace: prezentace v budově ZŠ nejpozději 20 minut před startem kategorie.
Vyhodnocení běhů na 100 a 200 metrů proběhne hned po doběhu. Běhy na 300
až 1.500 metrů budou vyhlášeny v 10:15 hod, ostatní kategorie ve 12:45 hod.
Úhrada:
závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní
Startovné: kategorie benjamínci, přípravka nejmladší, přípravka mladší - 20,- Kč.
Ostatní kategorie - 50,- Kč
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a vědom si svého zdravotního
stavu
Doprava z Brna: tramvaj číslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak směr Břeclav
Parkování: individuální v ulicích Modřic kromě Benešovy ulice (centrum závodu).
Ceny:
v každé kategorii dostanou věcné ceny závodníci na prvních třech místech
Kontakt:
Krejčí Bronislav 603 266 893, email: bronislav.krejci@seznam.cz
Start kategorie

Foto: M.Hájek

Pozvánka na běžecký závod
V sobotu 17. 2. 2018 se uskuteční již 22. ročník závodu Modřický pohár, který se poběží ulicemi našeho města a je součástí zimního seriálu běhů „Brněnský běžecký
pohár“. Všechny kategorie mají start i cíl u sokolovny. Tratě do délky 800 m se běží
obrátkově ulicí Benešovou. Žákovské tratě jsou okruhové, vedou ulicemi Nádražní
a Husova a k cíli se vracejí ulicí Komenského (okruh 1200 m) nebo Sadová (okruh
1500 m) a Benešovou. Ostatní kategorie běží okruhovou trasu o délce 2500 m, a to
ulicemi Nádražní, Husova a Poděbradova, odkud se pokračuje na horní část náměstí,
abychom se přes Havlíčkovu, U hřiště a Sokolskou vrátili zpět na Benešovu.
Předem děkujeme obyvatelům zmíněných ulic za pochopení, že v době závodu budou mít poněkud omezené dopravní možnosti. Pohyb běžců je totiž potřeba zkoordinovat s projíždějícími vozidly, v čemž nám pomáhají příslušníci naší Městské policie. Podrobnější informace včetně časového rozpisu naleznete v přiloženém letáčku,
případně na stánkách organizátora zimního běžeckého seriálu www.atletikauni.cz.
Srdečně zveme všechny, kdo si chtějí zazávodit, ověřit svou běžeckou formu nebo
jen povzbudit své známé či úplně neznámé závodníky a přispět tím k dobré atmosféře celé akce.
Za pořadatele B.Krejčí.

9 : 00
9 : 08
9 : 15
9 : 23
9 : 30
9 : 38
9 : 45
9 : 53
10: 00

ročník

žákyně starší
2003 - 2004
žáci starší
2003 - 2004
žákyně mladší
2005 - 2006
žáci mladší
2005 - 2006
přípravka starší dívky
2007 - 2008
přípravka starší chlapci
2007 - 2008
přípravka mladší dívky
2009 - 2011
přípravka mladší chlapci
2009 - 2011
přípravka nejmladší chlapci, dívky 2012 - 2013
( vyhlášení po doběhu )
10: 08 benjamínci chlapci, dívky
2014 a mladší
( vyhlášení po doběhu )
10:15 vyhlášení žactva a ostatních přípravek v prostotu startu a cíle
10: 30 dorostenky + dorostenci
2001 - 2002
juniorky + junioři
1999 - 2000
ženy
1979 - 1998
ženy veteránky 1
1969 - 1978
ženy veteránky 2
1959 - 1968
ženy veteránky 3
1958 a starší
11:15
muži
1979 - 1998
muži veteráni 1
1969 - 1978
muži veteráni 2
1959 - 1968
muži veteráni 3
1958 a starší
12:45 vyhlášení běhů na 5.000 a 10.000 metrů u sokolovny

vzdálenost
1.500 m
1.500 m
1.200 m
1.200 m
800 m
800 m
300 m
300 m
200 m
100 m

5.000 m

10.000 m

Přijďte změřit své síly se soupeři nebo jen ověřit svou běžeckou formu! Občerstvení po
závodě je v ceně startovného.
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Letošní nohejbalová tečka proběhla v modřické režii
Samotný závěr české nohejbalové sezony každoročně obstarává tradiční turnaj Poslední smeč v Praze. V rámci něj se také udělují tituly pro nejlepší nohejbalisty roku.
Ne jinak tomu bylo i letos, kdy již 32. ročník proběhl o víkendu 9. až 10. prosince.
Do tohoto prestižního mezinárodního turnaje trojic se letos prezentovalo celkem
20 družstev z České republiky i Slovenska. Mezi nimi byla i modřická formace, kde
vzhledem ke zranění Jakuba Pospíšila doplnil Radka Pelikána a Lukáše Rosenberka karlovarský smečař Jan Vanke. A právě tahle formace se mezi všemi mužstvy
ukázala jako ta nejlepší a po průchodu skupinou i play-off zápasy ve finále porazila
družstvo Holic, ve kterém mimochodem hráli také bývalí modřičtí hráči Pavel Kop
a Jakub Mrákava.
A takhle pro rozhovoru pro Nohec magazín zhodnotil celý turnaj kapitán vítězné
modřické sestavy Radek Pelikán: "Myslím, že úplný začátek naší zlaté cesty byl v sobotu večer, kdy jsem oba své spoluhráče uhlídal, aby šli brzo spát. Honza byl fantastický
na bloku i na smeči. Pole jsme potom postupně vyladili. Bylo to znát už v semifinále,
kde nás soupeř moc nekousal a byl to pro nás možná nejlehčí zápas dne. Složité vlastně
nebylo ani finále. Honza si Pavla Kopa pohlídal blokem, aby nemohl hrát to, co hrál
v semifinále. Jsem rád, že se mi turnaj konečně podařilo vyhrát," radoval se modřický
univerzál RADEK PELIKÁN. A jak se vlastně zrodilo turnajové "hostování" jeho karlovarského spoluhráče? "Honza mi před nějakou dobou říkal, že chce jet se mnou v létě
na Šacung, aby ho konečně vyhrál. Tak jsem mu řekl, že ho vezmu, ale s podmínkou,
že on mě vezme na oplátku na Smeč, abych jí vyhrál já. Původně jsme letos na Smeč
měli jet s Kubou Pospíšilem, ale ten se před měsícem zranil. Tím, že nemohl hrát, jsem
si došel pro Honzův dřívější slib a povedlo se," doplnil Pelikán.
V rámci vyhlášení výsledků turnaje proběhl i slavností blok kdy byli vyhlašování
nejlepší nohejbalisté ČR roku 2017 v jednotlivých kategoriích. Zde v mužských kategoriích zaznamenal modřický nohejbal nevídaný triumf. V rámci mužů jsou vyhlašovány tři kategorii.
V žácích získal 2. místo Tomáš Brenner, který sice letos hostuje ve Žďáru nad Sázavou, ale jedná se o modřického hráče.
V kategorii dorostu zvítězil modřický Jan Hanus.
No a v nejprestižnější kategorii mužů se pak českým nohejbalovým králem pro rok
2017 stal náš smečař Jakub Pospíšil.
Nedělní vyhlašovací ceremoniály se tak proměnily v triumfální modřický galavečer
a i ony dokázaly, že v Modřicích máme nohejbal té nejvyšší možné kvality.
Tři zlata a jedno stříbro jsou tak pěkným dárkem, který Městský nohejbalový klub
Modřice dal pod stromeček všem svým příznivcům i podporovatelům.
Petr Jahoda, předseda Městský nohejbalový klub Modřice z.s.
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci Městské policie Modřice:
- Oznámení o poškození zámků u motorového vozidla. Zámky byly poškozeny neznámou látkou, která znemožňovala přístup do vozidla. Strážníci majitele
vozidla poučili o dalším postupu a následně událost na místě ukončili.
- Strážníci přijali oznámení o vloupání do vozidla. Díky rychlému a včasnému zákroku se podařilo strážníkům nalézt odcizené věci ve vozidle, které měl
pachatel přichystané o kus dál. Za tento zákrok dostali strážníci písemné
poděkování od oznamovatele.
- Hlídka přijala oznámení o neoprávněném vniknutí do bytu. Po příjezdu na místo
události vyšlo najevo, že se jedná o sousedské spory, kde sporem byla
výměna zámku u vstupních dveří bytového domu, kdy nájemkyně dostala
pouze jeden náhradní klíč.
- Strážníci řešili podvodné jednání v prodejně oblečení v OC Olympia. Jednalo se o
podvod při rozměňování bankovek. Strážníci na místě zajistili důkazy proti
pachatelům, a jelikož se jednalo o muže slovenské národnosti, předali událost přestupkové komisi.
- Přijala hlídka oznámení o krádeži zboží v hypermarketu Albert. Pachatele zadržela
ostraha hypermarketu. Při řešení události vyšlo najevo, že pachatel má za
sebou několik podobných krádeží, proto strážníci udělili pachateli pokutu
u horní hranice možné sazby.
- Stejnou událost řešili strážníci o chvíli později, tentokrát se jednalo o mladou ženu,
která na rozdíl od svého předchůdce neměla žádný přestupek, z toho důvodu jí byla udělena pokuta na spodní hranici možné sazby.
- Strážníci přijali oznámení o napadání mezi hosty restaurace. Když strážníci dorazili
na místo, byl již klid a účastníci konfliktu k věci uvedli, že měli vánoční večírek a trochu se nepohodli. Jelikož nikomu nevznikla škoda, byli účastníci
poučeni a událost byla tímto ukončena.
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- Přijali strážníci oznámení o poškození osobního vozidla. Na základě získaného kamerového záznamu se strážníkům podařilo zjistit, jak k poškození vozidla
došlo. Vznikla potyčka mezi dvěma muži, během které upadli na vozidlo.
Dalším šetřením strážníci zjistili, že se jedná o muže cizí národnosti a poté
s nimi byla událost vyřešena náhradou škody.
- Řešila hlídka oznámení od muže, který uvedl, že od své známé koupil mobilní telefon, který jí vrátil zpět a dožadoval se vrácení peněz v plné výši. Žena mu
nevrátila plnou částku, jelikož muž nevrátil mobilní telefon nekompletní.
Obě osoby byly poučeny o dalším postupu ve věci a hlídka na místě činnost ukončila.
- Strážníci přijali oznámení, že se kolem OD Asko pohybuje bílý pes. Po zjištění totožnosti majitele, byl pes předán majiteli.
- Hlídka řešila podobnou situaci, jenže s rozdílem, že se pes zaběhl do dílny autoservisu. Strážníci psa odchytli a z místní znalosti poznali, komu pes patří.
Následně jej majiteli předali.
- Strážníci řešili rušení nočního klidu v bytovém domě. Oznamovatelka uvedla, že v
sousedním bytě je oslava. Strážníci kontaktovali obyvatele bytu, ve kterém
byla oslava, a poučili je o době nočního klidu, obyvatelé pokračovali v
oslavě nyní už s rozdílem, že nerušili ostatní obyvatele bytového domu.
- Strážníci přijali žádost o nalezení osoby, které oznamovatelka pronajala nemovitost
a nájemce nyní nereaguje na telefonáty od majitelky nemovitosti. Strážníci
nájemce nalezli a předali kontaktní údaje majitelce nemovitosti.
- Strážníci byli svědky dopravní nehody, u které nedošlo ke zranění osob, došlo k
poškození budovy a elektrického rozvaděče. Dopravní nehodu šetřila PČR
a strážníci zajistili opravu elektrického rozvaděče.
- Přijala hlídka ve večerních hodinách oznámení o uvázaném psu na parkovišti u hypermarketu Albert. Jelikož tam byl pes uvázaný i po zavírací době hypermarketu, přivolala ostraha hypermarketu strážníky. Strážníci psa převezli
na služebnu a začali zjišťovat majitele a důvod ponechání psa na místě. Po
zjištění, že původní majitel psa předal z osobních důvodů novému majiteli
a ten psa pravděpodobně uvázal, bylo započato řízení vůči novému majiteli s podezřením na porušení zákona na ochranu zvířat. Pes byl předán
zpět původnímu majiteli.
- Strážníci přijali oznámení o zápachu plynu na ulicích Za Humny a Prusinovského.
Dále informaci předali plynárnám a vyčkali na místě do příjezdu techniků
plynáren.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Z historie Kovolitu
Díl čtvrtý: Poválečné roky a budování socialismu
Modřice byly osvobozeny 25. 4. 1945. Němci odešli bez boje a do Modřic vstoupila
Rudá armáda. Ta začala využívat prostory tehdejších Moravských elektrotechnických a kovodělných závodů, a.s. Modřice na opravy sovětské vojenské techniky.
Posléze se v dnešním Kovolitu začala pozvolna rozbíhat původní výroba a opět začal
vyrábět své kovové výlisky, odlitky pod tlakem, výkovky a ohebné kovové hadice.
Dne 5. 5. 1945 byl podnik předán na základě dekretu prezidenta republiky do národní
správy. Technický chod zprvu zajišťoval Ing. Jestřábek, který v podniku působil již
před válkou. Z politických důvodů odchází v roce 1948. Na počátku se závodní výbor
potýkal s nedostatkem pracovníků, protože po válce bylo do Pohořelic odsunuto
2049 modřických Němců, z nichž mnozí v podniku pracovali.
V prvních poválečných letech se toho dnešní Kovolit po organizační stránce něco
naputoval - v roce 1947 byl začleněn pod Kovolis Čáslav, n.p., v roce 1949 nakrátko
přechází pod Kovolis Hedvikov, ještě téhož roku byl přičleněn k brněnské Zbrojovce,
n.p. Brno.
Pracovně ale během této doby nezahálel, plynule přecházel na hospodářské plánování a snažil se vyhovět odvážným cílům socialistického plánování výroby. V roce
1947 byl přijat první dvouletý hospodářský plán na obnovu a rekonstrukci země po
druhé světové válce. Plán počítal zvýšit výrobu o 90 % v porovnání s předválečným
stavem za předpokladu zvýšení počtu zaměstnanců pouze o třetinu. Nepoměr sil měl
být vyrovnán lepší prací a lepší organizací výroby .
V 50. letech začal narůstat význam modřického podniku pro další průmyslový rozvoj
Československa. Mezi rozhodující faktory patřila strategická poloha uprostřed republiky, dlouhodobá průmyslová tradice, brněnské odborné školství a snadná dopravní
dostupnost.
1. července 1953 je podnik osamostatněn a získává dnešní název Kovolit Modřice,
n.p. O rok později je k němu přičleněn závod 02-Kovolit Česká. V roce 1956 se začalo s přeměnou podniku na velkovýrobní závod. Nejprve byly postaveny nové haly
slévárny a nástrojovny, administrativní budova a kuchyň s jídelnou. Následovaly rozvodny, trafostanice, kompresorovna, chladicí okruh s čerpadly a veškeré rozvody.
Kompletní osazení technologiemi bylo dokončeno v roce 1963. Ve slévárně bylo tehdy instalováno 59 licích strojů a elektrické tavicí pece.
Se spouštěním nových provozů přichází v roce 1965 na místo ředitele p. Vladimír
Valeš. Politický vývoj v Československu ale nepřál dlouhého setrvání ve funkci ani
jemu ani mnoha jeho vedoucím spolupracovníkům, protože záhy je v zemi nastolena
éra normalizace.
Ing. Emil Doležel, Jana Novotná
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Inzerce

1

Inzerce

ADACH spol. s r.o.

KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ
Vážení zákaznici ,
sídlo fy. ADACH s.r.o. je přemístěno na ul. Poděbradova 630, Modřice .
kontakt : p. Šubrt
777 121 219

provádím kompletní klempířské, pokrývačské a izolační práce
‐ montáž střešních oken Velux‐ certifikovaná firma
‐ montáž hromosvodů
‐ montáž sněhových zachytačů

1. Odborová schůze v Kovolitu. Odbory působí v podniku od roku 1945 dodnes.

Modřická Stavební firma

Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov, fasády
- drobné stavební opravy
Kontakt: 721 576 248

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.
Pokrývačská firma Petr Kalvoda

2. Stavba administrativní budovy a kuchyně v roce 1960.
Fota: archiv Kovolitu

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057
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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

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

kontakt: www.fitmami.cz

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

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

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.fitpeople.cz
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018
pá

Události
datum
26. 1.
31. 1.
17. 2.
17. 2.
23. 2.

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 folklorní kroužek - zasedací sál radnice

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

akce
Městský ples
90. Komorní koncert na radnici
Modřický běžecký pohár
Setkání se skauty
Zahrádkářský ples

www.x-trim.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov
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