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ZPRÁVA STAROSTY
Vážení občané,
uplynulé období od březnového do červnového zasedání ZMM bylo zejména ve
znamení projekčních příprav, zahájení prací na připravených projektech a příprav
projektů pro podání žádostí o stavební povolení či dotační tituly.
Na politické scéně se toho moc neodehrálo. Byl vyhlášen termín podzimních voleb
do Parlamentu ČR, které se uskuteční v období 20. a 21. října 2017, uskutečnilo se
první setkání starostů okresu Brno-venkov s hejtmanem a novým vedením JmK (6. 4.
2017), proběhla Valná hromada Svazu obcí a měst Jihomoravského kraje v Hodoníně
(9. 3. 2017), uskutečnil se XV. sněm Svazu měst a obcí ČR 18.–19. května 2017 v Plzni
a proběhlo několik schůzí v rámci Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko převážně
s tématem řešení cyklostezek. Ze záležitostí nad rámec našeho katastrálního území
bych zmínil vydané Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, proti kterým
ZMM v prosinci 2016 schválilo společnou žalobu s okolními obcemi. Text žaloby doposud není dopracován, a žaloba tedy prozatím podána nebyla.
Hlavní činností v uplynulém období byla příprava projektů investičních akcí a u některých jejich zahájení. Proběhlo několik výběrových řízení na zpracovatele PD a
dodavatele díla.
Naší hlavní investiční akcí je Víceúčelová sportovní hala. Při získávání vyjádření
dotčených orgánů k projektové dokumentaci pro stavební povolení došlo ke složitějšímu jednání s Hasičským záchranným sborem, který požadoval na projektové
dokumentaci drobné úpravy. Po provedení úprav bylo vydáno kladné stanovisko,
a tak mohla být dne 24. 5. 2017 podána žádost o stavební povolení. Díky tomuto cca
jedenapůlměsíčnímu zpoždění se nám opozdí také zpracování realizační projektové
dokumentace, která je nutně potřebná jako podklad k výběrovému řízení na generálního dodavatele díla. Dnes předpokládáme zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby v měsíci červenci a vlastní zahájení stavby pak v měsíci říjnu.
Z ostatních započatých investičních akcí bych jmenoval uzavřenou smlouvu o dílo
na rekonstrukci Informačního varovného systému – místní rozhlas s firmou Empemont, s. r. o., na který město společně s povodňovým plánem obdrželo dotaci, zahájenou a již dokončenou rekonstrukci topného systému v bytovém domě Sadová 563
firmou Vít Makovský – instalatér a rovněž dokončenou rekonstrukci chodníku ulice
Komenského – I. etapa firmou Svítil Plus, s. r. o.
U projektů oprava chodníků ulice Husova a Masarykova a revitalizace sběrného
dvora je požádáno již delší dobu o dotaci, zatím bez jakéhokoliv výsledku, a u dal-
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ších projektů přechod ulice Chrlická, prodloužení chodníku ulice Nádražní, veřejné
osvětlení ulice Chrlická, dětská hřiště a rekonstrukce areálu Hybešova 596 se zpracovává projektová dokumentace.
Dále se intenzivně pracuje na zadaných studiích plynoucích z nového územního
plánu města, jako je územní studie výšek, územní studie Zahrádky a územní studie
veřejné prostranství.
Samostatnou kapitolu pak tvoří protipovodňová opatření Modřice, kde jsme nyní ve
stadiu dopracovávání studie řešitelnosti s projednáváním majetkových vztahů.
Město dále získalo dotační titul na projekt „Zefektivnění činnosti orgánů města“ a
uzavřelo smlouvu na dodávku a instalaci licence knihovního systému Tritius pro
zkvalitnění provozu městské knihovny.
Za zmínku také stojí podaná žaloba a následně kasační stížnost na platnost územního plánu města Modřice, které podal pan Strašil, majitel pozemků, jež jsou v rámci
vydaného územního plánu dotčeny územní rezervou pro komunikace nadmístního
významu. Žaloba a následně i kasační stížnost byly příslušnými soudními stolicemi
zamítnuty.
Z realizačních projektů mimo aktivity města bych zde zmínil výstavbu další části
protihlukové stěny silnice D52 v úseku od benzinové stanice Unicorn po rodinné
domy na ulici Tyršova.
Nemilou záležitostí bylo prasklé vodovodní potrubí na ulici nám. Míru, které způsobilo propad vozovky a sklepů pod ní. Celá záležitost je řešena jako škodní událost ze
strany BVK, a. s. Také její likvidace je v režii této společnosti.
V oblasti podnikatelské, kulturně-sportovní a společenské bych na prvním místě zmínil otevření nové prodejny nábytku XXXLutz, jejíž management aktivně navázal kontakt s městem Modřice, a dále dvou nových výrobních podniků v lokalitě U Vlečky,
a to firmy Megatech – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl a firmy Carl
Schenck – vyvažování komponentů. Vytvořením těchto provozů vznikne na našem
katastru několik desítek nových pracovních míst a tím se zvýší i daňové příjmy města jak ze závislé činnosti, tak z daně z nemovitostí.
Ve sledovaném období proběhlo také několik kulturních akcí přímo ve městě. Nejdříve vítal jaro městský folklorní kroužek, za hojné účasti klientů a občanů následovalo
vítání jara formou jarmarku v PBDS, pokračovalo se pálením čarodějnic a končilo pořádáním dětského dne. Tradičně se na konci dubna otevírala společným výjezdem
cyklostezka Brno–Vídeň a na počátku května se uskutečnily další Ženáčské hody.
V rámci zkvalitnění práce úředníků proběhl 9. 5. 2017 seminář o správném způsobu
vyhotovování a úpravě úředních písemností, kterého se účastnili všichni vedoucí
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odborů a úředníci včetně strážníků městské policie. Z vlastního provozu úřadu a
organizačních složek města bych zmínil zejména aktivity v knihovně, kde nedávno
přijatá pracovnice s perspektivou převzetí vedení knihovny započala připravovat
projekt zřízení samostatného dětského oddělení, které by mělo započít svoji činnost
od nového školního roku.
Co se týká složení a počtu zaměstnanců, tak výpověď podala účetní pí Huňařová, za
kterou byla na trvalý pracovní poměr přijata nová pracovnice pí Košínová a v PBDS
ukončila svoji činnost zástupkyně vedoucí Ing. Šišková, jejíž pozice tímto rozvázáním
pracovního poměru z rozhodnutí ZMM nebude již obnovena.
Ing. Josef Šiška – starosta města Modřic

www.mesto-modrice.cz

z

71
5

Zprávy z radnice

1

Zprávy z radnice

ZÁPIS ZMM č. 13/2017

z 13. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 5. června 2017
v 17 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 11 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, řádně omluven
zastupitel Brabec, zastupitel Mikuš a
zastupitelka Konvalinková, pozdější
příchod zastupitel Tomandl)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 17:00 hodin v zasedací síni
modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a občany a konstatoval, že
jednání ZMM bylo řádně svoláno a
vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem
11 přítomných zastupitelů města, což
je nadpoloviční většina zastupitelů,
je usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Konvalinková, zastupitel Brabec,
zastupitel Mikuš.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: 		
zastupitelka Sylva Bernátová a zastupitel MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
Zapisovatelka: Bc. Martina Vojtová,
DiS

Hlasování o návrhu starosty:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé
návrh programu dnešního jednání ZMM:
Program:
Úvod
• Zpráva starosty o činnosti úřadu
• Kontrola uložených úkolů
• Projednání hospodaření města v roce
2016
• Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2016
• Schválení účetní závěrky roku 2016
• Schválení závěrečného účtu za rok
2016
• Projednání majetkových transakcí
• Zpráva o hospodaření města v roce
2017
• Zpráva o hospodaření města v období
1–4/2017
• Rozpočtové opatření č. 2/2017
• Rozpočtové opatření č. 1/2017 Sociálního fondu města Modřice
• Rozpočtové opatření č. 3/2017
• Stanovení pololetních odměn členům
výborů
• Projednání OZV města
• Zprávy z činnosti výborů
• Zpráva z činnosti FV
• Zpráva z činnosti KV
• Různé, diskuse
Závěr
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Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 13. řádného veřejného zasedání ZMM Bc.
Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 13.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitelku Sylvu Bernátovou a
zastupitele MUDr. Jiřího Ventrubu,
CSc.
ZMM schvaluje program 13. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
13Z-Ú1/2017

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o činnosti městského úřadu
a RMM za období od 12. řádného
zasedání ZMM do 5. 6. 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-1.1/2017

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi
zprávu o plnění uložených úkolů
na zasedání ZMM starostovi či
RMM včetně několika podrob-
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ných příloh k plnění jednotlivých
úkolů. Tato písemná zpráva bude
součástí zápisu z dnešního jednání ZMM.
Úkoly:
Usnesení 10Z-10.4/2016
ZMM ukládá starostovi prověřit možnost realizace jednosměrného
provozu na ulicích města Modřice.
Plnění úkolu
Zastupitelé obdrželi projednané řešení zjednosměrnění ulic Komenského, Sadová a Poděbradova.
Zastupitelstvo má rozhodnout,
zda bude město toto zjednosměrnění realizovat.
Další komentář přednesla místostarostka Ing. Chybíková a navrhla zařadit do rozpočtu města
Modřice 36.000,00 Kč na realizaci
zjednosměrnění ulic.
V diskusi vystoupili:
Slaný - Každé zjednosměrnění přinese problémy v jiné části města.
Navrhl držet se vyjádření Policie
ČR a zkusit maximálně zjednosměrnit třeba Poděbradovu na
rok a za rok by se vidělo, co to
udělá. Potom bychom zjednosměrnili Komenského.
Kratochvíl - Přidal se k tomuto návrhu. Chápe, že proces zkoumání
této problematiky je problematický, ale přiklonil se k tomu, aby
ulice Komenského nebyla zjednosměrněna. Jednosměrná ulice
svádí k rychlejší jízdě, a jak píše
Policie ČR. Největší problém je
15–20 min., kdy škola má dané, že
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děti se musí v této době do školy
dostat a rodiče je vozí auty. Myslí
si, že je to záležitost několika
minut před začátkem vyučování
a po jeho skončení.
Chybíková - Nejedná se jen o několik
minut před a po vyučování, ale i
poté, když tam jsou kroužky. Je
to sice nárazové, ale v průběhu
celého dne.
Kratochvíl - Dotázal se, zda je možný
nějaký zkušební provoz. Z důvodu vyhodnocení. Zda by se stav
dal vrátit zpět.
Chybíková - Ne. Při vrácení stavu
zpět, musí proběhnout opět celý
proces schvalování dopravního
řešení.
Höklová - Upozornila, že každý den
odpoledne je na ulici plno a nedá
se parkovat. Ráno rodiče vozící
děti do školy parkují i na přechodu.
Kratochvíl - Nyní při opravě chodníku na ulici Komenského je
situace taková, že auta parkují
pouze po jedné straně a průjezd
pro auta je z obou směrů. Jak
nyní vypadá dopravní situace?
Chybíková - Musí si vyhýbat a jezdit
pomalu.
Šiška - Na ulici jsou strážníci MP.
Díky opravě chodníků mají
příkaz, že pokud auta zastaví na
straně, kde se opravuje chodník,
dítě vystoupí a auto hned odjede,
nemají řidiče pokutovat. Řidič
nesmí vystoupit a doprovázet
dítě do školy.
Höklová - Nyní zastavují hodně na
Benešově ulici.
Skalník - Dotázal se, zda je ještě
nějaká možnost tuto myšlenku
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dopracovat nebo rozvinout. Co
se týče Komenského, je tam
pouze úprava jednosměrky,
ale nejsou dořešeny parkovací
prostory právě na zastavení,
aby dítě vystoupilo a řidič hned
odjel. Pokud se udělá z ulice
Komenského jednosměrka, nic
to nevyřeší. Parkovací situace je
poměrně tragická. Dotázal se, zda
by nepomohlo doladění projektu.
Chybíková - Uvedla, že ladění probíhalo dost dlouho a každá strana
v zastupitelstvu má někoho v
Komisi dopravně-stavební. Vyzvala p. Skalníka, že pokud řekne
jak, doladění může proběhnout.
Může se dát další zadání projektantovi a může se tím zabývat.
Skalník - Dotázal se, zda se může stát
na ulici Komenského po obou
stranách.
Šiška - Ano, může se stát po obou
stranách. Před každým domem
je ale vjezd, kde parkovací místa
být nemohou.
Skalník - Lze uvažovat o příčném stání?
Šiška - Nelze, v místě nejsou šířkové
poměry. Vyzval p. Skalníka k
podání návrhu.
Procházka - Je pro, aby byl akceptován názor odborného pracoviště
Policie ČR a ulice Komenského
zůstala obousměrná.
Návrh usnesení (Chybíková):
ZMM bere na vědomí návrh zjednosměrnění ulic Poděbradova a
Komenského a pověřuje RMM
zajištěním realizace.
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1. Protinávrh usnesení (Slaný):
ZMM bere na vědomí návrh zjednosměrnění ulice Poděbradova
se zachováním obousměrného
provozu ulice Komenského a
pověřuje RMM zajištěním realizace.

Svobody č. 171 ZMM ukládá RMM
předložit ZMM návrhy na budoucí
využití objektu.
Plnění úkolu
Zaměření je dopracováno, na PD skutečného stavu se pracuje.

Usnesení 10Z-3.3/2016
ZMM pověřuje RMM a majetkový odbor
města Modřice provedením výběrového řízení prodeje nebytového
objektu Hybešova 654 a předložením
nejvýhodnější nabídky na zasedání
ZMM ke schválení.
Plnění úkolu
Zastupitelé obdrželi zprávu z jednání
komise ve věci prodeje této nemovitosti, kdy na výzvu nepřišla žádná
cenová nabídka. Objekt není komu
prodávat.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklová.

V diskusi vystoupili:
Chybíková - Zaměření je hotovo, nyní se
budou zpracovávat posudky stavebně-technické a stavebně-historické.
Procházka - Dotázal se, zda je nějaká
představa, jak dlouho to bude trvat.
Chybíková - Proběhlo doměřování a tím
se akce zdržela. Nabídka na stavebně-historický posudek je zdržena nedostatkem času zpracovatele. Bude
se hledat nový. Stavebně-technický
posudek budou posuzovat statici,
tím dojde také ke zdržení.
Procházka - Zatím tedy nevypadá, že by
došlo k opravě?
Chybíková - Ne. Nejprve musí být zaměření a průzkum, poté studie využití.
Dáme zprávu na příštím ZMM.
Procházka - Nejdříve by tedy došlo k
opravě příští rok.
Chybíková - Ano.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
8 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Bernátová,
Procházka, Kratochvíl, Ventruba, Slaný)
0 proti
3 se zdrželi (Šiška, Skalník, Doleček)
1. protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 13Z-2.1/2017

V diskusi vystoupili:
Bernátová Navrhla, že pokud se
o prostory nikdo nepřihlásí, bylo by
vhodné přemýšlet o tom, že alespoň
ze dvou provozoven, a to bývalého kadeřnictví + prostoru po P. by
vznikla nějaká klubovna, např. pro
Brabrouky nebo skauty.
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a posouzení památkáři objektu na nám.

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 majetkový odbor přípravou
podkladů ke schválení převodu
vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolu
K doplnění podkladů dle sdělení BVK,
a. s., od společnosti Bobrava, s. r.
o., došlo pouze částečně, podklady
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se dále prověřují a zajišťují – úkol
probíhá.
Usnesení 11Z-3.4/2016
ZMM zamítá nákup pozemku p. č.
1605/2 o výměře 9413 m2 za cenu
1.000,00 Kč/m2 a pověřuje RMM a
MO jednáním o odkupu části pozemků.
Usnesení 12Z-2.1/2016
ZMM pověřuje RMM a majetkový odbor
jednáním s majiteli pozemku p. č.
1605/2 o odkupu části pozemku o
velikosti cca 2000 m2 v západní části
pozemku.
Plnění úkolu
Bod 4 dnešního jednání zastupitelstva
je podbod – nová cenová nabídka
majitele pozemku k jeho částečnému odkupu – úkol splněn.
Usnesení 11Z-3.5/2016
ZMM schvaluje prodej části pozemku
p. č. 1292/24 za cenu 3.930,00 Kč/
m2 + náklady na převod a oddělení
pozemků společnosti El-insta Czech,
s. r. o., a pověřuje RMM uzavřením
kupní smlouvy.
Plnění úkolu
Smlouva doposud nebyla podepsána –
úkol probíhá.
Usnesení 11Z-6.2.2/2016
ZMM pověřuje starostu a RMM činit
taková rozhodnutí a opatření, aby
zajistili financování PPO Modřice v
závislosti na aktuálně vznikajících
potřebách.
Plnění úkolu
Úkol je dlouhodobý, čeká se dle uzavření smlouvy o dílo a jejich dodatků
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na vypracování projektové dokumentace PPO pro územní řízení –
úkol probíhá.
V diskusi vystoupili:
Ventruba - 15. 6. 2017 v 17:00 hodin na
modřické radnici proběhne veřejné
zasedání k záměru s majiteli pozemků, kterých se toto týká. Pozval zastupitele na toto zasedání. Účastníky
budou také Dopravoprojekt, Povodí
Moravy, zástupci města Brna.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM rozhoduje o podání návrhu města
Modřice na zrušení opatření obecné
povahy – ZÚR JmK, vydané dne 5.
10. 2016 usnesením zastupitelstva
JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje
starostu města k dalšímu jednání ve
věci ZÚR JmK.
Plnění úkolu
Žaloba doposud nebyla podána. Doplněný text obdržel starosta dnes
elektronickou poštou a má rozsah
179 stran – úkol trvá.
Usnesení 11Z-12.6/2016
ZMM města Modřice ukládá RMM prověřit možnost vybudování vícegeneračního hřiště s venkovními posilovacími stroji na pozemku bývalé
MŠ na Benešově ulici parc. č. 925 a
926 a do příštího řádného zasedání
zastupitelstva podat zprávu.
Plnění úkolu
Zastupitelé obdrželi samostatnou zprávu a komentář.
Další komentář přednesla místostarostka Ing. Chybíková a navrhla
zařadit do rozpočtu města Modřice
60.000,00 Kč na zajištění projektové
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dokumentace a stavebního povolení
na vybudování vícegeneračního hřiště pro mládež, dospělé a seniory.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Poděkovala místostarostce za
chopení se tohoto úkolu. Uvedla
připomínky, protože diskuse k tomuto problému byla z její iniciativy,
poprvé je uvedla na prosincovém
zastupitelstvu. Tam se mluvilo o
vícegeneračním hřišti pro mládež,
dospělé a seniory. Je si vědoma, že
se jedná pouze o přípravnou fázi,
nic není definitivní, ale byla celkem
překvapena, že v návrzích oslovených firem se objevuje tzv. lanová
pyramida pro malé děti, která tvoří
dominantu toho hřiště. Troufá si říci,
že pro tuto věkovou skupinu v Modřicích hrací plochy jsou a že tento
pozemek by měl sloužit mládeži,
dospělým a seniorům, pro které v
naší obci není nic. Dalším překvapením byl malý počet posilovacích
strojů, kde kromě workoutových
prvků jsou to vlastně 3 kusy. Plocha
za ZUŠ je tak velká, že strojů by zde
mohlo být daleko více a měly by být
vhodné pro různé věkové kategorie
a pro posilování různých částí těla.
Další připomínka – není stavař, tak
není schopna posoudit – se týká likvidace a vybudování nového plotu.
Z předložených materiálů vyplynulo, že by mělo být součástí zadání.
Kdyby byla oslovena nějaká firma,
která by to udělala zvlášť, možná by
se ušetřilo. Rovněž altán, který je navrhovaný, není podle jejího názoru
potřeba, protože měla na mysli hřiš-
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tě pro nějaké sportovní aktivity, ne
jakoby park, a domnívá se, že nějaké
vhodné umístění laviček pod stromy
by postačilo a tím by se ušetřily
peníze pro to, aby se mohlo pořídit
více cvičebních strojů. Doporučuje
zahrnout částku do rozpočtu, kterou
místostarostka navrhovala, a byla by
ráda, kdyby se se zpracováním projektu posečkalo a sestavila se nějaká
pracovní skupina, která by to ještě
jednou projednala a navrhla variantu nebo varianty, které by se více
přiblížily zadání, tzn. vybudování
vícegeneračního hřiště s venkovními
posilovacími stroji.
Chybíková
- Okomentovala situaci. Všichni, s
kým bylo jednáno a byli na místě,
zvláště firma z Ostravy, vycházeli z
toho, aby tam bylo něco pro dospělé, což tam je, něco pro seniory, což
jsou 3 prvky. Tři prvky jsou tam z
důvodu zkušenosti firem, že tyto tři
prvky jsou nejvíce využívány. To, že
jsou někde nahromaděny prvky, je
jedna věc. Druhá věc je, kdo na tom
jak cvičí. Dále je tam prostor pro
děti. Lanová pyramida tam samozřejmě být nemusí. Altán je navržen
z důvodu schování se před deštěm
nebo do stínu, protože některé stromy budou vykáceny, a než doroste
náhradní výsadba, stín tam nemusí
být.
Chybíková - Hřiště se bude určitě
zamykat, nehrozí až tolik zneužívání
altánu. Nemusí to být altán, ale doporučila, aby tam nějaký přístřešek
byl.
Procházka
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- Navrhl do pracovní komise zastupitelky Bernátovou a Chybíkovou.
Chybíková		
- Navrhla pozvat firmu z Ostravy,
probrat s nimi řešení a návrh.
Kratochvíl
- Uvedl, že je to jeden z mála
veřejných prostorů kde se dá ještě
něco kompaktně dělat. Měl za to, že
původně usnesení znělo, že zadáme
studii nebo dotaz, zda to lze. Je pro
cvičební prvky pro různé generace,
ale třeba altán si představuje, že by
tam měl být větší. Je to o názoru,
proto souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, aby se našel kompromis.
Navrhl i jiné prvky pro děti a dospělé, pozemek je dost velký. Přihlásil
se do pracovní skupiny.
Procházka
- Navrhl 6 strojů – po dvou kusech za
jednotlivý typ.
Chybíková - Uvedla, že zkušenost firem
je taková, že senioři se stydí chodit
cvičit na těchto prvcích. Spíše to
všude ruší. Prostor na přidání strojů
tam vždy zůstane.
Bernátová
- Navrhla místo altánu zastřešené
lavičky se stolkem, jako jsou u rybníku v Rajhradě.
Chybíková
- Pokud by se mělo vybírat z nějakých návrhů, musela by proběhnout
soutěž o návrh.
Šiška
- P. Šula navržen do pracovní komise.
Návrh usnesení (Chybíková):
ZMM města Modřice bere na vědomí
návrhy na vybudování vícegenerač-
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ního hřiště na ulici Sokolská, ustanovuje pracovní komisi ve složení Bernátová, Chybíková, Kratochvíl, Šula
a pověřuje komisi rozpracováním
studie využitelnosti vícegeneračního
hřiště na ulici Sokolská.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-2.2/2017

Usnesení 12Z-3.3/2017
ZMM pověřuje starostu podepsat předložený dodatek č. 1/2017 ke smlouvě
s Dopravoprojektem o prodloužení
termínu dokončení dokumentace
pro územní rozhodnutí PPO Modřic.
Plnění úkolu
Dodatek podepsán – úkol splněn.
Úkoly a návrhy uložené bez usnesení:
• zastupitelka Konvalinková
Písemně vyzvat zástupce SÚS o řešení
odvodnění silnice ulice Nádražní.
Plnění úkolu
5. 6. 2017 obdržel starosta přípis od vedoucího pracovního úseku Brno ze
SÚS JmK Ing. Kučery, kde souhlasil
se špatným stavem uvedené části
silnice a že by si opravu zasloužila nejen ulice Nádražní, ale také
ulice Husova. Uvedl, že zmiňovaný
úsek v poslední době spravovali již
několikrát, poruchy jsou způsobeny
silným nákladním provozem. V tomto místě bude provedena náročnější
oprava – vybagrování a zesílení
konstrukce vozovky, od křižovatky
s ulicí Husovou budou položeny obrubníky až po příkop tak, aby voda
odtékala do tohoto příkopu. Před
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započetím opravy navrhl schůzku
s městem Modřice a zástupcem
společnosti Metal-Frut, s. r. o. Termín
prací navrhl na 6/2017 – úkol splněn.
• zastupitelka Bernátová
Vyvěšení vyhlášky č. 7/2016 Pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranství a v parcích.
Plnění úkolu
Vyhláška konzultována s Ministerstvem
vnitra, bude projednána v bodě 6
dnešního programu. Je navržena její
úprava dle doporučení. Po schválení
bude zveřejněna ve Zpravodaji –
úkol splněn.
• zastupitel Procházka
Zjistit možnosti digitalizace aktuální kroniky města a v jaké cenové relaci.
Plnění úkolu
Kronika byla digitalizována, upravena a
vložena na stránky města, rok 2016
je ucelený, z roku 2017 tam zatím nic
vloženo není – úkol splněn.
V diskusi vystoupili:
Procházka - Rok 2017 se bude dávat
např. v pololetí?
Šiška
- Na počátku nového roku.
Mikuš - Pověřit starostu zpracováním
analýzy na provoz PBDS.
Plnění úkolu
Finanční analýzu zastupitelé obdrželi v
podkladech – úkol splněn.
Doplňující komentář přednesl předsedající, zejména upozornil na 5
variant řešení stavu provozu (resp.
finančních úspor) PBDS uvedených
v závěru zprávy: „Lze konstatovat,
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že ztráta na provozu PBDS za rok
2016 v celkové výši 1.013.343,00 Kč,
po odpočtu příspěvku na služby
klientům PBDS vyplaceného v roce
2016 ve výši 115.000,00 Kč v konečné
výši ztráty 898.343,00 Kč, je důsledkem zvýšeného počtu pracovních
míst proti původně navrhovanému
počtu pracovních míst, a to o 3 místa
a dokončování drobných investic na
úpravy a dovybavení celého areálu.
Vzniklý stav lze řešit následujícími
způsoby:
1. Zůstane zachován stávající počet pracovních míst s doplněním zástupce
vedoucí a ztráta na provoz ve výši
cca 1.000.000,00 Kč/rok včetně vyplacených příspěvků klientům bude
kryta z prostředků města Modřice.
2. Zruší se pozice zástupce vedoucí
PBDS a zachová se ostatní počet pracovních míst včetně recepce, které
bude ročně znamenat úsporu cca
300 000,00 Kč/rok a ztráta tak bude
přibližně 700 000,00 Kč/rok včetně
vyplacených příspěvků klientům.
Ztrátu bude krýt město Modřice ze
svých prostředků.
3. Snížit počet pracovních míst o zrušenou pozici zástupce vedoucí PBDS a
1 místo recepční, které budou ročně
znamenat úsporu cca 600 000,00 Kč/
rok. Ztráta tak bude přibližně 400
000,00 Kč/rok včetně vyplacených
příspěvků klientům a bude kryta z
prostředků města Modřice.
4. Úplné zrušení pozice recepční, kterou
dle ankety si nájemníci přejí a využívají. Pro město toto omezení včetně
zrušení pozice zástupce vedoucí
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znamená úsporu na mzdách cca 1
537 000,00 Kč/rok. Původní ztráta by
ve srovnání s rokem 2016 přešla do
zisku 524 000,00 Kč/rok včetně již
vyplacených příspěvků klientům.
5. ZMM by rozhodlo o zvýšení nájemného ve vztahu k pokrytí doplatku
města, který je v maximální výši
1.000.000,00 Kč při zachování počtu
pracovních míst z roku 2016 včetně
zástupce vedoucí.
Při této maximální variantě dojde ke
zvýšení nájemného následně:
• Jednopokojový byt se stávajícím
nájemným 6599,00 Kč/měs. bude
navýšen maximálně o 1475,00 Kč/
měs. na nových 8074,00 Kč/měs.
• Dvoupokojový byt se stávajícím
nájemným 8749,00 Kč/měs. bude
navýšen maximálně o 2008,00 Kč/
měs. na nových 10 757,00 Kč/měs.
Navýšení v tomto objemu je velmi razantní a v nastavené sociální rovině
prakticky nevyhovující. Jakékoliv
jiné zvýšení nájemného ve vztahu
k úpravě počtu pracovních míst je
o podstatně nižších částkách. Zde
lze hovořit o několika variantách dle
výše ztráty a toto by mělo být navrženo a prodiskutováno na zasedání
ZMM.
ZMM zde má předloženo několik variant
řešení provozu a financování PBDS
a může se fundovaně rozhodnout
pro některou z variant řešení stavu
ztráty provozu PBDS. Na tomto místě
je ovšem nutné podotknout, že se
jedná o náš nastavený sociální program pro zajištění kvalitního života
našich seniorů ve městě Modřice.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se, jestli se od roku 2013
(od tohoto období finanční analýza
je) zvyšovalo nájemné v obecních
bytech.
Šiška
- Ne. Nezvyšovalo se od roku 2004
nebo 2003, přesně by odpověděla pí
Habartová.
Bernátová
- Dotázala se, jak je to s prací uklízeček, zda se do jejich platu započítává
úklid tělocvičny.
Chybíková
- Platově to není rozděleno, ale
uklízejí i v tělocvičně. V momentě,
kdy bude tělocvična zbourána, tak
jim ubyde práce. Proto je návrh, že
se nebude přijímat nový zástupce
vedoucí, ale část její práce bude
přidělena jedné z uklízeček.
Bernátová
- Zeptala se, jestli zástupce vedoucí
je uklízečka?
Chybíková
- Ona organizuje, vydává, a když je
potřeba, tak uklízí. Dala výpověď s
tím, že se nebude uklízet tělocvična,
a ty zbývající by to měly stíhat s tím,
že jedna z těch, které tam zůstanou,
převezme některé funkce zástupkyně vedoucí. Úklid v tělocvičně není
zahrnut do nákladů tělocvičny.
Bernátová
- Myslela si, že kdyby neuklízely v tělocvičně, práce by měly méně, takže
by mohly mít nižší platy. Náklady na
mzdy by byly nižší a tím by došlo k
ušetření.
Šiška
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- Platy jsou dány platovými tabulkami. Musí mít náplň práce.
Bernátová
- Takže je jedno, co mají za náplň?
Chybíková
- Pokud by se snížily platy, bylo by
těžké sehnat zaměstnance. Dále
doplnila informace ke kalkulaci výše
záloh za energie. Nájemník zaplatí
za rok za energie v bytové jednotce
v PBDS cca 9000,00 Kč, v bytovém
domě Za Humny cca 25 000,00 Kč. Je
vidět, že když je dům pasivní, jeho
pasivita k něčemu je. Je pro zachování recepce. Klienti se na recepční
obracejí, uklízečky by toto při své
práci nemohly zajišťovat. Přeplatek,
který tímto vzniká, je jakési sociální
opatření a jsou to naši občané.
Bernátová
- Uvedla, že si nikdy nepředstavovala, že sociální program se dá dělat
se ziskem, ale ztráta přes 1 mil. Kč je
dost vysoká. Navrhla novou variantu. V této využívá toho, že zástupce
vedoucí odchází, takže navrhuje zrušení místa zástupce vedoucího (cca
300 000,00 Kč), zrušení příplatku k
důchodu (cca 115 000,00 Kč) – nepovažuje ho za sociální aspekt, ale za
asociální aspekt, protože seniorům,
kteří jsou doma a platí si všechno,
nepřispívá k důchodu nikdo nic.
Musí prostě se svým důchodem
vystačit.
A dále navrhla úpravu nájemného
tak, aby to bylo pro klienty sociálně
únosné – zvýšení o cca 500,00 Kč na
byt (cca 300 000,00 Kč). Celkem by to
tedy bylo cca 700 000,00 Kč, o kterou
by byla ztráta snížená.
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Kozumplíková
- Pokud by se uvažovalo o tom, že se
sníží stav recepčních, tak ve volných
dnech a ve svátcích by byl odstaven
provoz jídelny, která je jediným místem, kde se senioři mohou potkávat.
Jakmile by tato byla volně přístupná,
mohl by tam kdokoliv a kdykoliv
přijít. Vyjádřila se k náplni práce
uklízeček. Odpadne sice tělocvična,
ale práci v PBDS budou zvládat, pokud budou všechny 4. Pokud jedna
odpadne (nemoc, dovolená...), musí
stihnout všechnu práci za 4, pracovně tedy budou vytíženy.
Šiška
- Upřesnil informace o ztrátě. Když
se v roce 2013 vše připravovalo,
počítalo se, že v objektu bude
zaměstnáno celkem 8 lidí (1 vedoucí, 6 uklízeček, 1 údržbář). Dnes je
zaměstnáno 11 lidí. Zřízení recepce
bylo pozitivním krokem. Jedna
recepční stojí cca 300 000,00 Kč/rok,
tak je to onen 1 mil. Kč ztráty.
Chybíková
- Pokud by se zvyšoval nájem v
PBDS, je potřeba zvýšit nájem ve
všech BD.
Bernátová
- Uvedla, že s tím nemá problém.
Šiška
- V našich BD máme nájemné na
ulici Sadová 31 Kč/m2 a 40 Kč/m2
(rozdíl dle topných zařízení), v BD
Za Humny je nájemné 45 Kč/m2.
Pí Habartová zjišťovala nájemné v
okolních obcích, např. Rajhrad dle
informací místního odboru je nájemné v obecních bytech 30–60 Kč/m2
podle typu bytu.
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Procházka
- Dotázal se, zda ta 3 místa navíc jsou
recepční. Původně se s nimi nepočítalo.
Šiška
- Ano. V kalkulaci nájemného před
spuštěním provozu se s nimi nepočítalo.
Procházka
- Je 5 variant řešení. Kterou doporučuje RMM? Doporučoval by variantu
šestou – byla by rozšířením varianty 3, kde se nabízí zrušení funkce
zástupce vedoucí a jednoho místa
recepční a tu by rozšířil o jednu uklízečku, ztráta by se skoro vynulovala.
Skalník
- Uložil úkol starostovi města. Když
odchází 1 uklízečka a místo ní se
bude hledat nová.
Chybíková
- Uklízečka neodchází, odchází
zástupce vedoucího a místo ní se
nebude nikdo přijímat.
Skalník
- Dotázal se, zda by byla možnost
prověřit, že by se do nájemních bytů
promítla inflace, zda by to nepokrylo
ty náklady, které máme navíc.
Šiška
- Nájemné je stanoveno podle různých vyhlášek Ministerstva financí.
V roce 2014 došlo k úplné deregulaci
výše nájemného a mohlo se jednostranně zvýšit nájemné. Následně se
nájemné zvyšuje od tohoto data po
dohodě obou smluvních stran.
Žaloudková
- Je to dané tím, že smlouvy byly
uzavírány v různém období.
Skalník
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- Nové smlouvy, které se uzavírají
na městské nájemní byty, je v nich
zohledněna inflace?
Žaloudková
- Ne, vychází se z poslední stanovené sazby schválené RMM.
Skalník
- Nelze to do jisté míry přehodnotit?
Chybíková
- Nad nájmem se můžeme zamyslet.
Kratochvíl
- Modřice mají z jistého pohledu nájmy sociální, protože podle současné
vyhlášky sociálního bydlení je 47,00
Kč/m2.
Šiška
- V tisku komentovalo město Brno
své nájemné, sociální bydlení v Brně
je za 70,00 Kč/m2.
Kratochvíl
- Mají problémy s městskými částmi,
které mají nižší nájem.
Bernátová
- Dotázala se, zda se tedy předpokládá, že i klienti, kteří nemají u nás
trvalé bydliště, tak se stanou našimi
obyvateli? Někteří z nich budou mít
důchod nižší, takže se dostanou do
kategorie pro příspěvek k důchodu.
Ztráta se tak bude vlastně zvyšovat.
Šiška
- Nebude se zvyšovat, protože se
valorizují důchody a my hranici, kterou máme nastavenou 9500,00 Kč a
12 000,00 Kč, neposouváme nahoru.
Dotázal se vedoucí PBDS, kolik je v
PBDS občanů s trvalým bydlištěm.
Kozumplíková
- Ze 43 nájemníků má 36 trvalé bydliště v PBDS – 84 %. Lidé jsou za hranicí, kdy mohou dostat příspěvek.
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Předpoklad dle výměrů důchodů
je, že počet klientů s příspěvkem se
nebude zvyšovat.
Návrh usnesení (Chybíková):
Snížit počet pracovních míst o zrušenou
pozici zástupce vedoucí PBDS a
zachování ostatního počtu pracovních míst.
1. Protinávrh usnesení (Bernátová):
Snížit počet pracovních míst o zrušenou
pozici zástupce vedoucí PBDS, zrušit
příspěvky k důchodu a upravit
nájemné tak, aby bylo pro klienty
sociálně únosné o 500,00 Kč na byt.
2. Protinávrh usnesení (Procházka):
Snížit počet pracovních míst o zrušenou
pozici zástupce vedoucí PBDS, 1
místo recepční a jedno místo uklízečky.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
1 pro (Procházka)
0 proti
10 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Chybíková,
Šiška, Bernátová, Skalník, Kratochvíl, Ventruba,
Slaný, Doleček)
Protinávrh nebyl přijat

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
1 pro (Bernátová)
4 proti (Doleček, Havlátová, Chybíková, Šiška)
6 se zdrželo (Šulová, Procházka, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný)
Protinávrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-2.3/2017
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Mikuš
Kolik občanů města Modřice využívá
informační systém města?
Plnění úkolu
Zastupitelé obdrželi samostatnou zprávu. Novinky z webových stránek
odebírá 228 uživatelů a novinky z
SMS systému odebírá 278 uživatelů –
úkol splněn.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
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podaření města Modřice za rok 2016
nebyly zjištěny žádné další chyby a
nedostatky. Toto konstatování je dle
zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 2,
písm. d) a odst. 3.
Doplňující komentář přednesla předsedkyně FV zastupitelka Šulová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Modřice za období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-2.4/2017

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-3.1/2017

Bod 3 – Projednání hospodaření města v roce 2016
Podklady obdrželi zastupitelé předem.

3.2 Schválení účetní závěrky roku 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi dokumenty k projednání účetní závěrky
roku 2016. Jedná se o podklady projednané v bodě 3.1, inventarizační
zprávy a zápis č. 26 z jednání FV dne
27. 4. 2017. FV ve svém zápisu dospěl
k závěru, že účetní závěrka města za
rok 2016 poskytuje věrný a poctivý
obraz účetnictví a finanční situace
a doporučuje ZMM účetní závěrku
schválit. Současně FO navrhuje převedení zisku z hospodaření města
Modřice po zdanění za rok 2016 dle
Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2016
ve výši 33.395.575,46 Kč na účet 432
– Výsledek hospodaření předchozích účetních období.

3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Modřice za
období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
včetně příloh A–F a výkazů z účetnictví města. Zprávu vypracovala
interní společnost Audit daně, spol.
s r. o., Vídeňská 89, Brno, IČ 64510727
zastoupená Ing. Pavlou Dvořákovou.
Zpráva byla společně s ostatními
dokumenty projednána na schůzi
FV. Dle vyjádření ohledně nalezených chyb a nedostatků ze strany
čtyři zprávy byly nedostatky zjištěné
při dílčím přezkoumání k 31. 12. 2016
odstraněny a při přezkoumání hos-

Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):

191

Zprávy z radnice

ZMM zjistilo, že závěrka města Modřice za rok 2016 poskytuje věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky a
tuto účetní závěrku města Modřice
za rok 2016 schvaluje bez výhrad.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-3.2.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje převedení zisku z hospodaření města Modřice po zdanění
za rok 2016 dle Výkazu zisku a ztráty
k 31. 12. 2016 ve výši 33.395.575,46 Kč
na účet 432 – Výsledek hospodaření
předchozích účetních období.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-3.2.2/2017

3.3 Schválení závěrečného účtu za rok
2016
V podkladech zastupitelé obdrželi k projednání dokumentaci k závěrečnému účtu města Modřice za rok 2016.
Součástí závěrečného účtu je zpráva
auditorky o výsledku přezkoumání
hospodaření města Modřice schválená v samostatném bodě, Výkazy
zřízených příspěvkových organizací,
Výkaz plnění rozpočtu FIN 2–12, Výkazy města, Inventarizace a ostatní
dokumenty dle seznamu dokladů.
Závěrečný účet dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, § 84, odst. 2, písm.
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b), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje ZMM.
V diskusi vystoupili:
Šiška
- Vedoucí FO Ing. Mulíček připravil
Veřejné projednání závěrečného
účtu za rok 2016, které proběhlo asi
před 10 dny. Na toto projednání se
3 zastupitelé omluvili (Bernátová,
Havlátová, Kratochvíl), dostavili se
3 zastupitelé (Brabec, Chybíková,
Šiška), ostatní zastupitelé ani občané
nepřišli.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje závěrečný účet města
Modřice za rok 2016 bez výhrad.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-3.3/2017

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
4.1 Nabídka na odkup pozemku p. č.
460/11
Zastupitelé obdrželi komentář k nabídce
odkupu pozemku p. č. 460/11 včetně
nabídky předložené p. E. H. Cenová
nabídka na pozemek o výměře 2230
m2 je 240,00 Kč/m2 shodně, jak byly
vykupovány ostatní pozemky v
lokalitě při ulici Masarykova kolem
nového rybníka. Dle ÚP se jedná o
pozemek smíšeného nezastavěného
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území. RMM nezaujala žádné doporučující stanovisko.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- Dotázal se, jaké by bylo využití pozemku, pokud by ho město koupilo.
Höklová
- Izolační pás zeleně, zázemí, které
by bylo připojeno k rybníku.
Chybíková
- Doplnila, že je zpracovávána studie
tohoto prostoru – přírodní prostor
pro vyžití občanů. Plocha bude zasažena protipovodňovými opatřeními.
Na vedlejším pozemku bude výběh
pro psy.
Procházka
- Je to součástí územní rezervy pro
severní obchvat?
Šiška
- Ano.
Bernátová
- Vznesla dotaz, pokud pozemek
koupíme, je to poměrně velká výměra – přes 2000 m2, bude četa schopna se o to starat?
Šiška
- O pozemky kolem rybníka se stará
dle provozní smlouvy p. D.
Chybíková
- Nyní se pozemek mulčuje 2x ročně
a stačí to. Z hlediska údržby mulčovat není problém.
Skalník
- Jaká je dle p. Höklové cena, kterou
by město mělo zaplatit.
Höklová
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- Cena obvyklá je vodítkem. Pokud
je cena vyšší než obvyklá, město ji
musí zdůvodnit. Nabízená cena je
vyšší než cena obvyklá.
Šiška
- Dle posledních zjištění vedoucí MO
je na pozemek uvalena exekuce.
ZMM by mělo nabídku vzít na vědomí a o koupi jednat až po zrušení
exekuce.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí nabídku nákupu
pozemku p. č. 460/11 o výměře 2230
m2 za cenu 240,00 Kč/m2 od p. E. H.
a po odstranění dluhového zatížení
bude opětovně o nabídce jednáno.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.1/2017

4.2 Nabídka na odkup pozemků p. č.
1321/1 a 1321/3
Zastupitelé obdrželi komentář k nabídce odkupu pozemků p. č. 1321/1 a
1321/3 na ulici Brněnská u konečné
tramvaje včetně e-mailové korespondence s realitní kanceláří GOLD
CLASS REALITY, s. r. o., Krakovská 1,
Praha zastupující majitele pozemků
J. a K. H. Prvotní nabídka bez ceny
byla kanceláří doplněna 24. 5. 2017
cenovou nabídkou dle znaleckého
posudku. RMM nezaujala žádné
doporučující stanovisko.
Příchod zastupitele Tomandla 18:37
Doplňující komentář přednesl předsedající.
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V diskusi vystoupili:
Procházka
- Doporučuje koupení pozemku, s
tím, že se to využije jako parkoviště.
Šiška
- Uvedl, že podle informací občana,
který měl zájem o koupi tohoto
pozemku, ví, že realitní kancelář to
nechtěla prodat za cenu dle znaleckého posudku. My máme potvrzenou cenu, ale může se stát, že to
Modřicím neprodají.
Höklová
- Parkoviště u přestupního terminálu
využívají většinou občané okolních
obcí v rámci IDOS.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje nákup pozemků p. č.
1321/1 a 1321/3 o celkové výměře
387 m2 za cenu 176 000,00 Kč od J. a
K. H

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.2/2017

4.3 Nabídka na odkup části pozemku p.
č. 1605/2
Zastupitelé obdrželi komentář a novou
cenovou nabídku na odkup části pozemku p. č. 1605/2 podanou p. V. S.
Po jednání starosty a vedoucí MO se
zástupci majitele bylo nesouhlaseno
majiteli s oddělenou částí cca 2000
m2, a předložili tedy novou nabídku,
a to prodej části pozemku o výměře
3500 m2 za cenu 1000,00 Kč/m2. Takto
předložená nabídka je k diskusi, ale
jedná se o téměř dvojnásobnou vý-
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měru proti požadované a cena se ani
neblíží znaleckému posudku, který
hovoří o 400,00 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- Dotázal se, jaké by bylo využití
pozemku městem.
Šiška
- Na západní části by se vybudovalo
víceúčelové hřiště nebo občanská
vybavenost, proto jsme jednali o
2000 m2.
Höklová
- Na zbylé části vysazená zeleň.
Kratochvíl
- Dotázal se pí Č., zda mají v plánu
nějaký další postup v této věci.
občanka
- Ne, dále pokračovat nebudou. Měli
zájem o celý pozemek, do budoucna
je hodnota daleko vyšší.
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1545/1, 1545/2, 1545/3 a 1545/4 o
celkové výměře 10 500 m2 včetně
výzvy k jednání o odkupu pozemků
předloženou majitelem pozemků
p. Z. S. zastoupeným JUDr. A. M a
znaleckého posudku, který stanovuje cenu obvyklou v místě a čase ve
výši 11 780 000,00 Kč. Dále přílohou
je Rozsudek jménem republiky o zamítnutí kasační stížnosti na platnost
územního plánu města Modřice.
Pozemky se nachází při křižovatce silnic
D52 a II/152.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.3/2017

V diskusi vystoupili:
Šiška
- Doplnil, že se jedná o pozemky,
které jsou u komunikace, jsou odtržené od města, nenavazují na naše
veřejné prostranství, nenavazují na
žádnou naši výstavbu a nemáme zde
žádný záměr. Jsou dotčeny územní
rezervou. Je to pro město bezpředmětné a nezajímavé.
Höklová
- Doplnila, že územní rezerva nemá
za následek znehodnocení nemovitosti.
Bernátová
- Má ještě majitel pozemku nějakou
možnost rozhodnutí zvrátit?
Höklová
- Byla podána kasační stížnost, proti
které není odvolání.

4.4 Nabídka na odkup pozemků p. č.
1544/4, 1545/1, 1545/2, 1545/3 a
1545/4
Zastupitelé obdrželi komentář k nabídce odkupu pozemků p. č. 1544/4,

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá nákup pozemků p. č.
1544/4, 1545/1, 1545/2, 1545/3 a
1545/4 za celkovou cenu 11 780
000,00 Kč od p. Z. S.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá nákup části pozemku p.
č. 1605/2 o výměře 3500 m2 za cenu
1000,00 Kč/m2 od p. V. S.

www.mesto-modrice.cz
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.4/2017

4.5 Prodej pozemků p. č. 1690/10,
1690/11 a 1690/13
Zastupitelé obdrželi komentář, žádost a
znalecký posudek k prodeji pozemků v majetku města Modřice p. č.
1690/10, 1690/11 a 1690/13 o celkové
výměře 427 m2. Žádost předložila
společnost Beobab Marketing, s. r.
o., IČ 29283281, která dnes vlastní
areál bývalého kravína při ulici U
Vlečky a na dotčených pozemcích
stojí jejich budovy nebo pozemky
jsou součástí jejich areálu. Dotčené
pozemky žadatel nějakou dobu užíval neoprávněně, neboť vypověděl
smlouvu o nájmu.
V případě schválení prodeje by ZMM
mělo tento prodej podmínit vyrovnáním závazků za neoprávněné
užívání.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová a předsedající.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Vznesla dotaz, zda je toto v rozpočtovém opatření.
Šiška
- Ano.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemků p. č.
1690/10, 1690/11 a 1690/13 za celkovou cenu 748 000,00 Kč bez DPH s
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podmínkou vypořádání úhrady za
užívání pozemků v období od 1. července 2015 do doby uzavření kupní
smlouvy a pověřuje RMM a starostu
města uzavřením kupní smlouvy a
vypořádáním úhrady za neoprávněné užívání pozemků.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.5/2017

4.6 Směna pozemků
Zastupitelé obdrželi komentář, žádost
a znalecký posudek ceny pozemku
za 1 m2 pro směnu části pozemků p.
č. 154, 155 a 156 o celkové výměře
29,74 m2 v majetku žadatele firmy
M Property, s. r. o., Bidláky 837,
Brno za část pozemku p. č. 2025/1 o
výměře 30,807 m2 v majetku města
Modřice. Znalecká cena pozemků
žadatele je 1223,00 Kč/m2 a pozemku
města je 979,00 Kč/m2.
RMM doporučuje ZMM směnu pozemků schválit.
Doplňující komentář přednesl předsedající.
V diskusi vystoupili:
Höklová
- Navrhla schválení po geometrickém
zaměření směňovaných částí.
Skalník
- Dotázal se, zda bude v září zónování výšky, protože to s tím souvisí.
Jak je to v případě tohoto místa, 3
patra plus.
Höklová
- Do konce června je v plánu

Zprávy z radnice

schůzka, na kterou budou pozváni
zastupitelé.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje směnu části pozemku
p. č. 2025/1 o výměře cca 30,807 m2
v majetku města Modřice za část
pozemků p. č. 154, 155 a 156 o celkové výměře cca 29,74 m2 v majetku
společnosti M Property, s. r. o., s
vypracováním a úhradou oddělovacího geometrického plánu žadatelem firmou M Property, s. r. o., a s
konečným odsouhlasením výměry
na zasedání ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.6/2017

241

Zpravodaj 7-8/2017

a katastrálního inspektorátu k zaměření pozemků v této lokalitě.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.7/2017

4.8 Prodej části pozemku p. č. 49
Zastupitelé obdrželi komentář k žádosti,
vlastní žádost podanou pí P. P. a p.
M. L. včetně mapového podkladu a
2 oznámení podaná T. N. Jedná se o
shodný pozemek jako v předchozím
bodě a starosta požádal o podrobný
komentář vedoucí MO Bc. Höklovou.
Podrobný komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla.

4.7 Prodej části pozemku p. č. 49
Zastupitelé obdrželi komentář k žádosti
a vlastní žádost T. N. o odkup části
pozemku p. č. 49, který se nachází za
jejím domem. Již jednou se o tomto
pozemku jednalo, a proto starosta
požádal o podrobný komentář k
žádosti a vývoji korespondence se
žadatelkou vedoucí MO Bc. Höklovou.
Podrobný komentář přednesla vedoucí
MO Bc. Höklová.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí žádost pí P. P. a p.
M. L. o odkup části pozemku p. č. 49
a odkládá rozhodnutí o prodeji do
doby vydání stanoviska Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu k
zaměření pozemků v této lokalitě.

Diskuse neproběhla.

Bod 5 – Zpráva o hospodaření města
v roce 2017
Podklady obdrželi zastupitelé předem.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí žádost T. N. o
odkup části pozemku p. č. 49 a odkládá rozhodnutí o prodeji do doby
vydání stanoviska Zeměměřičského

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-4.8/2017

5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1–4/2017
Zastupitelé obdrželi komentář k hospo-
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daření města za období 1–4/2017 s
výpočtem ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna z 26,83 %
ve výši
28.646.654,05 Kč
(shodné období 2016 28,23 %
25.292.790,52Kč)
Strana výdajů je čerpána ze 14,42 %
ve výši
21.971.134,71 Kč
(shodné období 2016 22,11 %
		
20.784.880,14 Kč)
Strana příjmová je naplněna ve vztahu k
čtvrtletnímu období v příznivé úrovni, možná i mírně nad touto úrovní.
Strana výdajů je z velké části ovlivněna
velkou investiční akcí, výstavbou
víceúčelové sportovní haly v rozpočtové výši 50 mil. Kč, jejíž výstavba
bude zahájena až v 2. polovině
letošního roku.
Při porovnání příjmů a výdajů má
město
+ 6.675.519,34 Kč
Na účtech města je k 30. 4. 2017 celkem
75.423.138,51 Kč
(počátek roku bylo cca 69 mil.)
Na úvěrech město dluží k 30. 4. 2017
35.782.103,74 Kč
(úvěr k 30. 4. 2016 činil 39.155.764,68
Kč)
Město meziročně splatilo 3.373.660,94
Kč, což je již pouze úvěr na PBDS,
neboť 2 úvěry splácené z předchozích volebních období byly za
poslední rok splaceny komplet.
Na dlouhodobě přijatých zálohách má
město
75.300,00 Kč (k 30. 4. 2016
bylo na zálohách 138.272,01 Kč)
Dluhová služba je ukazatelem vyčíslena
na 3,25 %, což je nejmenší číslo za
posledních několik období. (30.
10. 2016 – 4,83 %, 30. 4. 2016 – 5,52
%,
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30. 10. 2015 – 7,96 %, 30. 4. 2015 –
9,38 %)
Tyto hodnoty nám ukazují, že je město
zdravé a své závazky je schopno
splácet bez problémů.
Počet obyvatel k 31. 1. 2016 byl 5191
obyvatel.
Celková zadluženost města na 1 obyvatele je 6893,10 Kč (zadluženost k 30.
10. 2016 7.570,99 Kč)
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období
1–4/2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-5.1/2017

5.2 Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zastupitelé obdrželi schválené RO č.
2/2017 provedené RMM dle pověření ZMM k zachování rozpočtové
kázně města včetně komentáře k
provedeným úpravám. RO spočívalo
v začlenění přijaté části dotace na
projekt Zefektivnění činnosti orgánů
města Modřice v celkové výši 586
600,00 Kč, přijatá pojistná plnění 50
000,00 Kč, poskytnutý dar na zeleň
15 000,00 Kč a doplatek voleb z roku
2016 ve výši 14 200,00 Kč. Na straně
příjmů tak došlo k navýšení o 665
800,00 Kč.
Na straně výdajů to byl přesun částky
1000,00 Kč z odd. par. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod na odd.
par. 3631 – Veřejné osvětlení a vrá-
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cení částky 2400,00 Kč jako neopodstatněné dotace pro JSDH na jejich
výjezdy mimo k. ú. Modřic, které ale
ve své kategorii nejsou oprávněni
provádět.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Na březnovém zastupitelstvu v
diskusi byla projednávána situace k
opravě pomníku na nám. Svobody.
Starosta uvedl, že ze tří etap byly
splněny dvě, na třetí, že nejsou v
rozpočtu peníze, ale že může být
doplněno v rozpočtovém opatření.
Nenašla to ani v rozpočtovém opatření č. 2, ani v č. 3.
Šiška
- Oslovil restaurátora, který doposud
neposlal kalkulaci. Informace bude
podána na příštím zasedání ZMM.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 2/2017 provedené RMM.

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

5.3 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Sociálního fondu města Modřice
Zastupitelé obdrželi tabulku RO č.
1/2017 rozpočtu sociálního fondu
roku 2017 zpracovaného vedoucí
OVV Bc. Kovářovou. RO je předloženo z důvodu vyššího převodu
zůstatku fondu z roku 2016 ve výši
229 598,82 Kč (původně kalkulováno
s částkou 63 000,00 Kč) a současně
pro navýšení nominální hodnoty
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stravenek poskytovaných zaměstnancům úřadu, které se od roku 2012
neměnily a RMM schválila zvýšení
ze 70,00 Kč na 100,00 Kč/ks. Celková
výše sociálního fondu je po RO na
straně příjmů i výdajů 684 800,00
Kč.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2017 rozpočtu sociálního fondu
města Modřice na rok 2017.

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

5.4 Rozpočtové opatření č. 3/2017
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 předložený
vedoucím FO Ing. Mulíčkem po
zapracování požadavků jednotlivých
odborů města, a to ve výši:
Na straně příjmů o celkové zvýšení
1.636.000,00 Kč
Na straně výdajů o celkové zvýšení
1.850.500,00 Kč
K předloženému RO je připojen komentář k jednotlivým úpravám a
tabulka investičních akcí je doplněna o navrhované investice, zejména
nákupy pozemků v celkové výši 176
000,00 Kč a územní studie veřejných
prostranství 580 000,00 Kč. Současně
je v investicích z částky na výstavbu
haly přesunuta částka 3 000 000,00
Kč na pořízení nafukovací haly na
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umělé hřiště ZŠ Modřice podpořená
přípisem na využívání ZŠ Modřice.
Celkově je strana příjmů po úpravě
108.403.000,00 Kč
strana výdajů po úpravě
		
154.218.300,00 Kč
Schodek rozpočtu je po úpravě včetně
úvěru
-45.815.300,00 Kč
Splátka úvěru
		
2.690.000,00 Kč
Rozpočet schválený:
příjmy
106.061.200,00 Kč
výdaje
152.128.800,00 Kč
úvěr
2.690.000,00 Kč
schodek
-46.067.600,00 Kč
K návrhu otevřena diskuse a po diskusi
navržena přestávka pro úpravu návrhu dle dalších námětů z diskuse.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Na straně výdajů v RO, paragraf
3412, sportovní zařízení v majetku
obce je uvedeno 52.466.100,00 Kč, v
tom samém paragrafu v komentáři je
uveden přesun 3 mil. Kč, nemělo by
to být i tady?
Šiška
- Přesouvá se to v tom paragrafu. Nedáváme ani do plusu, ani do mínusu.
V paragrafu máme 50 mil. Kč na halu
a z nich v rámci paragrafu ty 3 mil.
Kč přesouváme na jinou investici.
Paragraf nezvyšujeme ani nesnižujeme.
Mulíček
- Každá investice musí být schválena
zastupitelstvem. Nafukovací hala je
tedy zařazena v tabulce investičních
akcí.
Procházka
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- Požádal o komentář k nafukovací
hale. Je to nová potřeba, nebo se s
tím počítalo již dříve?
Šiška
- Je to na podnět občana, který se
ptal na zajištění sportování v době
zbourání a výstavby nové haly. Škola plánovala výuku tělesné výchovy
ve třídách, což je dost nevyhovující.
Město na tento podnět zjišťovalo možnost pronájmu, případně
nákupu nafukovací haly. Pronájem
se jevil jako silně neekonomický.
Pro halu musí být udělána samostatná plynová a elektrická přípojka z
důvodu vytápění v zimním období.
Město si proto nechalo vypracovat
nabídku na koupi nafukovací haly.
Nafukovací hala zůstane po postavení nové haly v majetku města a jejím
využíváním bude uvolněna kapacita
v nové hale pro další sporty. Cenová
kalkulace cca 2.500.000,00 Kč nafukovací hala + cca 100.000,00 Kč každá
přípojka je adekvátní.
Tomandl
- O zastřešení a o hale se uvažovalo
hned po vybudování hřiště. S dřívějším vedením radnice bylo projednáváno dodělání dráhy (u nafukovací
haly by měla být dráha dodělána,
např. umělý povrch). Doporučuje
vyčistit, vydesinfikovat trávník. Nyní
se to dělalo na Rybnické a dobré
zkušenosti má Brněnská asociace
futsalu. Tyto haly se pořizují např. u
základních škol a jejich pronájmem
jsou spláceny hypotéky na tyto haly.
Šiška
- V době výstavby bylo plánováno
s dokončením oválu vrstvou. Hala
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nezastřešuje ovál, ale pouze hřiště.
Co se týká povrchu hřiště, které je
umělou trávou I. nebo II. generace.
Na vsyp je použit slévárenský písek.
Na dnešní dobu je to poměrně zastaralá technologie. Do zimy pravděpodobně nebudou hotovy obě věci.
RMM navrhla zastřešení stávajícího
povrchu. Pro tuto zimu bude zajištěna výuka tělesné výchovy a další
využití v zimních měsících. Další rok
může být dobudován areál včetně
umělého povrchu. Do budoucna by
toto hřiště nemělo být součástí areálu ZŠ, ale součástí areálu sportovní
haly. Poté by se provedla revitalizace trávníku apod.
Bernátová
- Takže by to nesloužilo jen pro potřeby školy?
Šiška
- Ne, ale škola je stěžejní. Bude ji
využívat v době výuky. V době, kdy
bude otevřená hala, tak pro tělesnou
výchovu budou využívat v dopoledních hodinách novou halu. V odpoledních hodinách bude využívat
nafukovací halu družina. V zimních
měsících bude využívána ostatními
spolky apod.
Procházka
- Jaké byly původní plány? Předpokládalo se, že v době výstavby haly
bude škola cvičit ve třídách a zbytek
sportovců by byl kde?
Šiška
- Basketbalisti se domluvili jinde,
nohejbalisti mají domluvené Želešice. Jednalo se se Sokolem, hledaly
se náhrady. Taneční skupiny, cvičení
matky s dětmi v malé cvičební
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místnosti na Komenského. Prostory
jsou také nad šatnami na fotbalovém
hřišti.
Procházka
- Máme to chápat jako novou investici, 3 mil. Kč navíc oproti původnímu
plánu?
Šiška
- Ano, ale momentálně nenavyšujeme rozpočet.
Procházka
- Jaká je kalkulace ročních provozních nákladů na nafukovací halu?
Šiška
- Nevíme. Nekalkulovaly se.
Procházka
- Požádal o zjištění do příštího zasedání ZMM.
Tomandl
- Kalkulace se dá zjistit, podobné
hřiště je na Rybnické. O sportu by
měli mluvit lidé, kteří do sportu vidí.
Aby se nedělala hřiště pro hřiště, ale
aby to opravdu k něčemu bylo.
Skalník
- Jaké jsou preference toho, že děti
ze školy se dostanou do nové multifunkční haly, nebo budou chodit do
nafukovací haly?
Šiška
- Hala během provozu bude rozdělena na třetiny. Třetinu bude využívat
dopoledne škola a odpoledne Sokol.
Druhá třetina bude pro místní spolky
a organizace a třetí třetina bude
ke komerčnímu využití. Mluvím o
celém dni.
Skalník
- Z přípisu ředitelky ZŠ chápe, že
má obavu, aby děti necvičily jen v
nafukovací hale, ale dostaly se i do
nové haly.
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Šiška
- Základní škola bude využívat nově
postavenou halu k výuce tělesné
výchovy.
Bernátová
- V příjmech paragraf 3749, ostatní
činnosti k ochraně přírody a krajiny,
180.000,00 Kč. V komentáři je uvedeno, že se jedná o pokutu za znečišťování. Souvisí to nějak se 130.000,00
Kč z minulého RO, nebo to je nové?
Mulíček
- Nová částka.
Bernátová
- Požádala, zjistit do příště, za co
pokuta byla.
Přestávka 19:36–19:50
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2017 rozpočtu města Modřice
na rok 2017 na straně příjmů po RO
108.403.000,00 a na straně výdajů po
RO 154.218.300,00 Kč jako schodkový
se schodkem ve výši -45.815.300,00
Kč a financováním ve výši
2.690.000,00 Kč. K financování bude
využita rozpočtová rezerva města
Modřice z předchozích let.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-5.4.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených
investičních akcí města Modřice pro
rok 2017 do rozpočtového opatření
č. 3/2017 v celkové výši po rozpočto-
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vém opatření 79.891.000,00 Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-5.4.2/2017

5.5 Stanovení pololetních odměn členům výborů
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh předsedkyně FV zastupitelky
Šulové na vyplacení odměn členům
FV, kteří nejsou členy ZMM, a to O. a
D. shodně ve výši 1200,00 Kč.
Členy KV jsou pouze členové ZMM,
a tudíž dostávají odměnu ve své
odměně zastupitele.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška): ZMM schvaluje
pololetní odměnu členům FV a KV,
kteří nejsou členy ZMM ve výši O.
1200,00 Kč a D. 1200,00 Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-5.5/2017

Bod 6 – Projednání OZV města
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
Zastupitelé obdrželi důvodovou zprávu
a vlastní text OZV č. 2/2017 pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranství. Návrh vychází z platné
OZV č. 7/2016, kterou nám připomínkovalo Ministerstvo vnitra a z podnětu Městské policie Modřice pro
možnost pokutování majitelů psů,
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pokud se s nimi budou pohybovat v
areálech zařazených do této OZV.
Doplňující komentář přednesla právnička města Mgr. Žaloudková.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Oslovila starostu jako velitele MP.
V parku u Rybníčku se setkala s
mladou maminkou, která chodí do
parku s dítětem a bere s sebou psa,
který je bez náhubku a bez vodítka.
Pes pobíhá i v uzavřeném prostoru
parku. Upozornila tuto maminku, že
kdyby ji viděli místní policisté, že by
ji z hřiště vykázali. Ona odpověděla,
že MP 2x jela okolo, viděli ji i pobíhajícího psa a nic neřekli.
Šiška
- Pochybuje, že by MP nezasáhla,
kdyby viděla běhat psa po dětském
hřišti. Strážníci obzvláště na dětských hřištích dbají na to, aby tam
nebyl pes, a okamžitě to řeší. Dostali
pokyn, aby se po vydání této vyhlášky více zaměřili na parky, dětská
hřiště i na pohyb psů po hřbitově.
Vyhláška sice nezakazuje pohyb psů
po hřbitově, ale upravuje to hřbitovní řád.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č. 2/2017 pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranství.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-6.1/2017
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Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
7.1 Zpráva z činnosti FV
Zastupitelé obdrželi zápisy z jednání FV
č. 25 ze dne 29. 3. 2017, č. 26 ze dne
27. 4. 2017 a č. 27 ze dne 17. 5. 2017.
Doplňující komentář přednesla předsedkyně FV zastupitelka Šulová.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápisy č. 25, č. 26
a č. 27 ze zasedání FV.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-7.1/2017

7.2 Zpráva z činnosti KV
Zastupitelé obdrželi Protokol z kontroly
provedené KV ZMM dne 22. 5. 2017 –
řešení stížností občanů včetně vyjádření k provedené kontrole starosty
města a přijatých opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. Kontrolu provedli a zapsali zastupitelé Kratochvíl
a Konvalinková. Další dokumenty
nebyly před odesláním podkladů
předsedou KV předloženy.
Další komentář přednesl předseda KV
zastupitel Tomandl, který seznámil
ZMM s obsahem schůze KV dne 3.
5. 2017.
Doplňující komentář ke kontrole řešení
stížností občanů přednesl zastupitel
Kratochvíl.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
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- Požádala o upřesnění, kdo bude
stížnosti vyřizovat.
Šiška
- Vysvětlil. Stížnost podaná na konkrétní věc bude vyřizována kompetentní osobou, která danou agendu
řeší. Stížnost podaná na činnost
zaměstnance úřadu bude vyřizovat
starosta města.
Návrh usnesení (Tomandl):
ZMM bere na vědomí protokol z kontroly provedené KV dne 22. 5. 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-7.2.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM ukládá KV a předsedovi KV
předkládat zápisy ze zasedání KV v
dostatečném předstihu pro zařazení
do podkladů pro jednání v ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bernátová, Procházka, Skalník, Kratochvíl, Ventruba,
Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-7.2.2/2017

Bod 8 – Různé, diskuse
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
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přílohy č. 1. Jedná se o smlouvy s
Tělocvičnou jednotou Sokol Modřice a Junák – český skaut, středisko
Řehoře Mendla Brno, z. s. Nyní jsou
obě přílohy č. 1 doplněny a nebrání
nic jejich schválení. Uvedené částky
jsou zahrnuty do rozpočtu města na
rok 2017.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 z
rozpočtu města Modřice ve výši 75
000,00 Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a organizací Junák – český
skaut, středisko Řehoře Mendla Brno,
z. s. (příjemce).

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bernátová, Procházka, Skalník, Kratochvíl, Ventruba,
Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
13Z-8.1.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2017 z
rozpočtu města Modřice ve výši 75
000,00 Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Tělocvičnou jednotou
Sokol Modřice (příjemce).

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
13Z-8.1.2/2017

8.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace
Zastupitelé obdrželi komentář ke dvěma
veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace a texty obou smluv,
8.2 Žádost o prodloužení termínu čerpání
které nebyly na březnovém zasedání ZMM schváleny pro nedodání
dotace za rok 2017
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znečištění nového rybníka směrem
Zastupitelé obdrželi žádost o prodloužení
na Přízřenice
termínu čerpání dotace na rok 2016
Höklová
podanou Městským nohejbalovým
- Je rozpracováno. Několikrát bylo
klubem Modřice, z. s., nám. Svobody 93,
telefonicky urgováno, dnes hovořiModřice, a to její části ve výši 135 200,00
la s Ing. Beránkem OŽP Šlapanice.
Kč, což je částka za pronájem sportovišť
Neidentifikovali vlastníka kanalizav majetku města. Součástí dotace byla
ce – není tedy komu uložit pokutu.
částka na pronájem sportovišť ve výši
Následně provedou kamerový
160 000,00 Kč. Její část byla vyfaktuprůzkum s cílem zjistit původce
rována a uhrazena v měsíci březnu.
znečištění.
Zbylou část ve výši 135 200,00 Kč město
Bernátová
vyfakturovalo v měsíci prosinci, ale
- Dotázala se starosty, zda od ní
úhrada ze strany MNK byla až v lednu.
obdržel e-mail týkající se situace v
Jelikož dle sdělení vedou jednoduché
okolí rybníka Primál.
účetnictví, tak v souladu s určením
období použitá dotace byla čerpána až Šiška
- Ano, e-mail dostal. Pozemek měsv roce 2017. Z tohoto důvodu žádají o
ta dotčený terénními úpravami byl
schválení převodu částky 135 200,00 Kč
dokončen a protokolárně předán
a její následné vyúčtování až v dotaci
k 31. 3. 2016, kdy byly shledány neza rok 2017.
dodělky a závady. Ty byly odstraněny a protokolárně byl pozemek
Diskuse neproběhla.
městu předán bez závad 30. 4.
2016. Město mohlo tento pozemek
Návrh usnesení (Šiška):
využívat k zemědělským účelům.
ZMM schvaluje převedení částky 135 200,00
Město v rámci přípravy studie
Kč z poskytnuté dotace Městskému
ozelenění a řešení zeleně kolem
nohejbalovému klubu Modřice, z. s.,
rybníka Primál pronájem neřešilo
v roce 2016 do roku 2017 včetně jejího
a dohodlo se studenty Mendlovy
vyúčtování v poskytnuté dotaci na rok
univerzity vypracování studie.
2017.
Hlasování o návrhu na usnesení:
Chybíková
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Berná- Jedna z akcí zadaná studentům
tová, Procházka, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný,
je ozelenění a zkulturnění okolí
Doleček)
Primálu včetně příjezdové cesty
0 proti
a cesty – propojení na další polní
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
cestu jižním směrem. Do tohoto
13Z-8.2/2017
je zahrnut i prostor dotčeného
pozemku města. Jsou to studenti
Ostatní diskuse:
z Lesnické fakulty Mendlovy uniBernátová
verzity. Je to hotové. Nyní studenti
- Dotázala se, zda je znám původce
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dělají státnice a vedoucí práce p.
Kučera je u bakalářek. Momentálně
jsou vytížení, ale studie je hotova a
bude nám předána. Dne 19. 6. 2017 v
17:00 nebo 18:00 hodin by byla prezentace pro zastupitele. Bude to jakýsi podklad, podle kterého bychom
mohli dále pokračovat v dotvoření.
Bude tam i odhad nákladů. Pozvánka zastupitelům bude poslána.
Procházka
- Budou studenti řešit i další plochy?
Chybíková
- Ne, vybrali si pouze tento. Plocha
kolem nového rybníka je zadána
firmě.
Procházka
- Chtěli bychom Modřice jako celek,
třeba po částech.
Chybíková
- To nelze, je to takový úkol, že se na
to studenti nepřihlásí. Další veřejné
prostranství je Husova–Komenského. Tam je zadáno. Proběhly diskuse
s občany. Další veřejná prostranství,
konkrétně mezi bytovkami, za nás
bude řešit úřad Šlapanice. Na vypracování studií jsou vyhlášeny dotační
tituly pod názvem územní studie veřejných prostranství. O dotace musí
za všechny obce ve svém správním
obvodu žádat Šlapanice. Do rozpočtu se přidávaly peníze na tuto studii,
protože my jim to budeme zálohově
platit a Šlapanice nám poté vyúčtují
podle skutečných nákladů.
Bernátová
- Uvedla, že jí stále píší a telefonují
občané, že terénní úpravy na vedlejších pozemcích neskončily, i když
měly být už asi 5 let ukončené. Stále
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se tam vozí odpad. Volal jí občan, že
tam jezdí auta firmy Skanska, nyní
odmítli příjezdovou cestu zkrápět.
Ví, že to už naše pozemky nejsou,
ale pan starosta kdysi slíbil, že náš
pozemek se bude zemědělsky obdělávat. Kvůli ostatním pozemkům se
na něho zemědělec nedostane, protože se tam pořád zaváží. Požádala,
i když to nejsou naše pozemky, ale
stavební úřad Šlapanice se zastupiteli nechce jednat, zda by se nemohl
zeptat z postu starosty, jak to bude
dlouho pokračovat.
Šiška
- Odpověděl, že to mu nikdo nesdělí.
Není pravda, že terénní úpravy měly
být dokončeny před 5 lety. Získali
na to řádné stavební povolení, které
platí, dokud stavba není dokončena.
Není dán termín nebo bývá dán
termín, že stavba má být dokončena
do 2 let. Neví, zda v tomto případě je
tam toto uvedeno. Firma, která úpravy realizuje, s městem komunikuje.
Proti tomu, že se příjezdová komunikace nezkrápí, se ohrazuje pan Ch. z
benzinové čerpací stanice, telefonuje okamžitě, jak tam projede první
auto a práší, takže město urguje a
cesta se kropí. Na podnět p. Bernátové požadoval po panu H., který
má akci na starost, sdělení, dokdy
bude hotovo. Na e-mail přepošle p.
Bernátové fotodokumentaci od pana
H. Žádná suť a nepořádek se tam nevozí. Pokud se tam něco doveze, tak
se vybere, udělá se hromada, naloží
se a odveze. Blíží se to k závěru. Pan
H. v přípisu píše, že dokončeno není
také z důvodu toho, že nebyla vhod-
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ná zemina na dokončení terénních
úprav dle PD, a odhaduje, že cca do
3 měsíců by mělo být vše definitivně
ukončeno.
Bernátová
- Uvedla, že toto je již asi 50. termín.
Šiška
- Také neumí poručit, dokdy má kdo
postavit dům. Mají stavbu povolenou a dle toho se řídí.
Chybíková
- Lhůta, která je v povolení, je nevymahatelná. Čeká se, až požádají o
kolaudaci.
Bernátová
- Psala, že z posledního dokumentu,
který měla, vyplývalo, že to mělo
skončit 31. 12. 2011. Cokoliv dalšího jí
stavební úřad odmítl k této věci říct.
Šiška
- Město řešilo svůj pozemek a ten
na základě předávacího protokolu
převzalo. Firma dokončila práce a
uhradila veškeré závazky vůči městu
a pokuty, co jí byly uděleny. Vše je
vypořádáno.
Bernátová
- Jednalo se jí o to, že
původně bylo v plánu pozemek pronajmout. To, že bude nějaká výsadba, je pro ni novinkou. Pokud se na
pozemek nebude dát dostat, nedá se
ani pronajmout.
Šiška
- Na pozemek se dá vjet, byl to
na místě ověřit. K pozemku vede
příjezdová cesta, po které se dá
dojet osobním vozem až na hranici
městského pozemku.
Bernátová
- Otázkou je, zda by to majitelé povolili, abychom se přes jejich pozemky
dostávali na ten náš.
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Šiška
- Je to jeden lán, což je jiná situace.
Bernátová
- O majitelích si nedělá žádné iluze,
protože až na jednoho jim to je jedno.
Šiška
- Na pozemek ani předtím, než se
tam začaly dělat terénní úpravy,
jsme se nedostali jinak než přes
jejich pozemky.
Chybíková
- Vše obdělávala jedna firma. Řešení
by nechala na studii, která je vypracovaná.
Bernátová
- Jen zdůvodňovala, proč k tomu
došlo, co má za informace. Proč
vlastně panu starostovi psala.
Bernátová
- Poslední dobou slyší hodně
negativních hlasů ohledně kácení
zdravých stromů v Modřicích. Bylo
projednáváno i v KV a vznesla dotaz
na projekt Stromy pod kontrolou.
Když s p. Procházkou dělali kontrolu
KV o údržbě zeleně v naší obci, tak
p. Chybíková sdělila, že se jedná o
celostátní softwarový projekt, který
město využívá, a je zde zmapována
většina stromů nacházejících se na
veřejně přístupných prostranstvích.
U každého stromu je uvedeno vyjádření odborníka o jejich stavu. Do
systému existují dvě úrovně přístupu – veřejný, bez uvedení podrobných informací, a neveřejný, který
mají pouze pracovníci městského
úřadu – Chybíková, Šula, Habartová.
Od těchto pracovníků dostává Komise životního prostředí podklady
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pro rozhodování o kácení stromů.
O tomto projektu sháněla informace
a objevila nadaci Partnerství, která
se o tomto problému široce rozepisuje. Zde je uvedeno, že se jedná o
bezplatný portál, kde se dají nalézt
informace o stromech v našem okolí.
Skládá se ze dvou částí a to je mapový portál plus databáze arboristů. Na
mapovém portálu je možné vyhledat
informace o stromech na veřejných
prostranstvích v obci, samozřejmě
v případě, že vlastníci stromů portál
využijí ke zveřejnění těchto informací. Dále je uvedeno, že portál slouží
zkušeným arboristům, majitelům
stromů nebo široké veřejnosti, která
má možnost vyhledat potřebné
informace o stromech ve svém okolí
nebo odbornou arboristickou firmu
nebo pomoc při ocenění stromů.
Dotázala se, zda by mohli alespoň
zastupitelé mít přístup na tento portál.
Chybíková
- Ne.
Bernátová
- Veřejná kontrola kácení zeleně pak
nemá smysl. Když se jí nezdá jako
zastupiteli, že strom se vykácel,
podívala by se do tohoto portálu a
zjistila, zda je strom zdravý, a zeptala
by se, proč se kácí. Bylo by možné
jen prohlížení, aniž by do programu
vstupovala?
Chybíková
- Uvedla, že na každém školení
Stromy pod kontrolou, kterého se
účastní, je jasně dáno, kam se může
podívat občan a kam se může dostat
ten, který to obsluhuje. Do progra-
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mu nemohou mít přístup všichni.
Přístup je takto nastaven. Když se
bude p. Bernátové zdát, že je strom
pokácen zbytečně, může přijít za pí
Chybíkovou a ta doloží informace
o stromu. Přístup má také p. Šula
a bude ho teď mít také pí Vojtová.
Dle těchto informací se zjistí, zda je
strom zdravý či ne. Zdravé stromy
se nekácejí, kácejí se ty stromy, které
zavazí stavbě – nařizuje se náhradní
výsadba, podklad je dán od Komise
ŽP. Pokud není náhradní výsadba
možná, tak se snažíme od firem
získat příspěvek na zeleň. Poslední
příspěvek byl 15 000,00 Kč.
Bernátová
- Považuje se za důvod ke kácení, že
strom stíní?
Chybíková
- Záleží na tom, jak se to posoudí.
Někomu stíní, někomu nestíní.
Rozhodnutí dělá úřad. Úřad musí ve
svém rozhodnutí říct, zda se bude
kácet nebo ne.
Bernátová
- Úřadem je myšlen kdo?
Chybíková
- Městský úřad Modřice. V systému,
který má město, je historicky zapsaná pí Chybíková i u těch stromů, které nejsou na městských pozemcích.
Nyní je zadáno, aby bylo provedeno
rozdělení na více projektů. Neví,
proč by měla být zapsaná u stromů,
které jsou někoho jiného. V databázi stromů se dá vyhledat, v jakém
stavu strom je a co je potřeba na
něm udělat. Databáze platí 5–7 let,
tzn. že postupně by se měly stromy
znovu prohlédnout a zaznamenat.
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V databázi nejsou úplně všechny
stromy, takže se doplňuje. Na většině pozemcích města jsou stromy
zaznamenány.
Bernátová
- Zaujaly ji informace o přístupu
široké veřejnosti.
Chybíková
- Nadace Partnerství napíše kdeco.
Široká veřejnost je, že se kdokoliv
podívá, že tam strom je, ale přístup
pro občany nikdy neviděla.
Šula
- Na stránkách pro veřejnost je název
stromu (i latinský) a jeho stáří. Informace o jeho vitalitě, ošetření apod.
tam nejsou. Doplnil, že kdyby měla
p. Bernátová pocit, že se kácí zdravé
stromy, stačí přijít a pracovník úřadu
doplní informace. Dotázal se p.
Bernátové, které zdravé pokácené
stromy myslí.
Bernátová
- Informace má od občanů města.
Jedná se o stromy na Poděbradově
ulici.
Chybíková
- Stromy nebyly města. Některé ze
stromů byly podměrečné.
Šula
- Strom má určité míry, do kterých se
může kácet bez povolení – do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm.
Chybíková
- Někteří občané domu si stěžují, že
stromy stíní, jiní si stěžují, že stromy
nestíní. Potom je na zvážení, zda
kácet. Vyžaduje se souhlas obyvatel
daného domu. Ti mají ve svých stanovách, jakým procentem musí být
odsouhlaseno.
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Tomandl
- Dotázal se na pokácený strom na
Sadové 575. Na minulém zastupitelstvu se pí Chybíkové ptal, kdo
nařídil ořezání větví a kdo to ořezal.
Pí Chybíková sdělila, že ÚZSVM, ten
o tom však nic neví.
Chybíková
- Ořezal to jejich arborista, je zapsán
v databázi, že strom ořezal.
Tomandl
- Kdo o to požádal?
Chybíková
- V té době tam káceli strom a uvedla, že ona je o to požádala. Strom se
nakláněl už před ořezem, protože
mu zavazela fasáda. Byl zasazen blízko domu a zvedal i chodník. Je tedy
otázka, kdy by to vadilo při zimním
úklidu. Ošetřoval ho ÚZSVM. Kácení
šetřil MěÚ Šlapanice, Krajský úřad
JmK, ČIŽP a nezjistili žádná pochybení.
Tomandl
- Doplnil, že neříká, že by nemohl
být vykácený. Jde o špatný ořez.
Šiška
- Odpovídal Společenství vlastníků bytových jednotek na žádost o
finanční náhradu. Město nemělo se
stromem nic společného. Neobjednávalo prořez, ani pokácení, proto
náhradu město zamítlo.
Tomandl
- Dotázal se, kdo nařídil ořezání.
Chybíková
- Dala podnět ÚZSVM, když ořezával
sousední strom. Byl to jejich strom.
Dotázala se p. Tomandla, zda to
mělo ořezávat město na své náklady,
když strom není města.
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Skalník
- Dotázal se na pokácené stromy na
ulici Poděbradova, zda má město
souhlas všech vlastníků z členské
schůze?
Chybíková
- Tento souhlas požadujeme. Povolení vydával úřad, tak tam bylo.
Skalník
- Kdo je úřad?
Chybíková
- Městský úřad.
Skalník
- Byla vysazena za tyto stromy náhradní výsadba?
Chybíková
- Proč město? Stromy ani pozemek
nebyly v majetku města, ale ÚZSVM. Tam dali občané žádost, poté
ÚZSVM podalo žádost o povolení
kácení na MěÚ Modřice, protože ten
o tom rozhoduje.
Skalník
- A tedy náš úřad rozhodl, že může
být pokáceno bez náhrady? Ptá se
proto, že soukromému vlastníkovi,
který kácí strom např. na své zahradě, náš úřad nařídí náhradní výsadbu. Byla náhradní výsadba uložena i
v tomto případě?
Chybíková
- Nevím, jestli tam ta náhrada byla
nebo ne.
Šiška
- Pan Skalník může přijít na úřad
nahlédnout do podkladů. Za některé
stromy na Poděbradově měla být
provedena náhradní výsadba a za
některé nemusela.
Bernátová
- ÚZSVM, kterému patří pozemky,
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může povolit vykácení, aniž je tam
100% podpora vlastníků bytů?
Chybíková
- Záleží na tom, co mají ve stanovách.
Šiška
- ÚZSVM má pozemky kolem bytovek. Pod bytovkami jsou pozemky
vesměs majitelů bytovek. O pokácení stromů na těchto pozemcích tedy
žádá ÚZSVM.
Bernátová
- To je majitel pozemku, ale zeleň
tam vysadil někdo jiný.
Chybíková
- Zeleň je toho, kdo vlastní pozemek,
bez ohledu na to, kdo zeleň vysadil.
Bernátová
- Jak je to se zelení na soukromých
pozemcích? Její soused žádal obec o
pokácení a nebylo mu to povoleno.
Jedná se o smrk.
Chybíková
- Nevíme, kdy žádal. Jako podpůrný
podklad se bere vyjádření Komise
ŽP a tyto komise se mění. Komise
v různých volebních obdobích má
na věc jiný názor. Na soukromých
pozemcích se kácení většinou povoluje. Ovocné stromy se kácejí bez povolení. Pokácení jehličnatých stromů
vyžaduje povolení.
Procházka
- Uvedl, že asi před měsícem na
úřední desce města byla informace o rozšiřování výrobní kapacity
podniku Remet v průmyslové zóně
U Vlečky. Dotázal se, jak se k tomu
staví město, a požádal o další informace.
Chybíková
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- To není stavba, jde o navýšení kapacity výroby. Není tam nic nového.
Procházka
- Kapacita se rozšiřuje z 30 000 t na
50 000 t, celkem významně.
Chybíková
- Měli k tomu posudek, vyjadřovala
se k tomu i Komise ŽP. Město dávalo
nějaké podmínky. Úřad, co dělal
zjišťovací řízení, naznal, že je vše v
pořádku. Neví přesně, zda tam bylo
zjišťovací řízení nebo něco jiného.
Procházka
- Z hlediska města je to tedy v pořádku?
Chybíková
- Město dávalo nějaké podmínky,
nyní přesně neví.
Skalník
- Doplnil, že jedna z podmínek byla
protihluková stěna, ta tam není a
neustále se navyšuje kapacita.
Chybíková
- Protihluková stěna tam není, ale kapacita se navýší, až tam protihluková
stěna bude.
Skalník
- To se ale v rozhodnutí nepíše. Tam
se píše o okamžitém navýšení kapacity. Kapacita se neustále navyšuje a
z podmínek, které dala KŽP, není ani
jedna splněna.
Chybíková
- Dohledá informace a odpoví.
Procházka
- Požádal o doplnění informací.
Bernátová
- Jedná se o firmu TSR, která je na
pozemcích patřících firmě Remet a
které bylo vydáno nějaké stanovisko, že se nezvýší hluková zátěž. Ale
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podle jejího laického rozumu, když
se zdvojnásobí kapacita, tak tam určitě bude jezdit více aut s odpadem.
Zátěž tedy bude nejen hluková, ale i
imisní. Z vlastní zkušenosti uvedla,
že než přejela na kole komunikaci U
Vlečky, projelo tudy 20 obrovských
aut s železným odpadem. V Modřicích jde slyšet, zvláště v noci, hluk z
TSR.
Skalník
- Taky již upozorňoval na hluk z
přesýpání železa. Pan starosta řekl,
že toto není důležité. Proto požaduje
protihlukovou stěnu. Brno se s tím
vypořádalo, zvládli Remet z města
dostat, a Modřice si ho sem nechaly
nastěhovat a neudělalo se s tím nic.
Šiška
- Není pravda, že si ho sem Modřice
nechaly nastěhovat. Koupily areál.
Územní plán tam nic neměnil.
Bernátová
- Uvedla, že by to šlo zvrátit změnou
ÚP. Dotázala se, zda je tam třísměnný, nebo dvousměnný provoz.
Šiška
- Nevíme. Remet si koupil areál,
protože je tam vlečka.
Bernátová
- Ve vyjádřeních dotčených orgánů
bylo uvedeno firmou EPLA AG, s. r.
o., která zpracovala rozptylovou studii, že hodinový emisní limit PM10
může být v budoucnu nepatrně překročen, což je v rozporu s tvrzením
zpracovatele dokumentace, kde se
toto nepředpokládá.
Chybíková
- O tom rozhoduje kraj, ne Modřice.
Zjišťovací řízení a EIA dělá kraj.
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Bernátová
- Ano, ostatní stanoviska byla souhlasná. Myslí si ale, že toto „zkapacitnění“ nebude bez negativního
vlivu na životní prostředí. Požádala
o vyjádření na příštím ZMM.
Höklová
- Upřesnila územní studie, návrh
výšek bude hotov do 30. 6. 2017,
studie se neprojednává, během
prázdnin svolá schůzku a upřesní,
svolá zastupitele. Územní studie
Zahrádky – předpokládá se schůzka
zastupitelů s vlastníky pozemků do
konce června 2017.
Tomandl
- Projevil zájem o zařazení se do pracovní skupiny pro projekt vícegeneračního hřiště ulice Sokolská.
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Návrh usnesení (Tomandl):
ZMM doplňuje pracovní skupinu pro
přípravu projektové dokumentace
vícegeneračního hřiště ulice Sokolská o zastupitele Tomandla.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 13Z-8.3/2017

občanka V.
- Vyjádřila se, že se chtěla seznámit
se ZMM. Poděkovala Ing. Chybíkové,
Bc. Höklové, Mgr. Žaloudkové a p.
Šulovi za vstřícnost a rychlost při
jednání na úřadě.
Ukončeno v 21:05 hodin
Ověřovatelé: Sylva Bernátová a Jiří
Ventruba
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USNESENÍ ZMM č. 13/2017
z 13. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 5. června 2017 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 11 zastupitelů jmenovitě, viz
prezenční listina – řádně omluveni
zastupitelé Brabec, Mikuš, Konvalinková, pozdější příchod Tomandl)
Usnesení 13Z-Ú1/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 13. řádného veřejného zasedání ZMM Bc.
Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 13.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitelku Sylvu Bernátovou a
zastupitele MUDr. Jiřího Ventrubu,
CSc.
ZMM schvaluje program 13. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 11 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 13Z-1.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o
činnosti městského úřadu a RMM
za období od 12. řádného zasedání
ZMM do 5. 6. 2017.
Hlasování: 11 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Hlasování: 11 pro
0 proti

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 13Z-2.1/2017: ZMM bere na
vědomí návrh zjednosměrnění ulice
Poděbradova se zachováním obousměrného provozu ulice Komenského a pověřuje RMM zajištěním
realizace.
Hlasování: 8 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková,
Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Ventruba, Slaný)
0 proti
3 se zdrželi (Šiška, Doleček, Skalník)

Usnesení 13Z-2.2/2017: ZMM města
Modřice bere na vědomí návrhy
na vybudování vícegeneračního
hřiště na ulici Sokolská, ustanovuje
pracovní komisi ve složení Bernátová, Chybíková, Kratochvíl, Šula
a pověřuje komisi rozpracováním
studie využitelnosti vícegeneračního
hřiště na ulici Sokolská.
Hlasování: 11 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-2.3/2017: Snížit počet
pracovních míst o zrušenou pozici
zástupce vedoucí PBDS a zachování
ostatního počtu pracovních míst.
Hlasování: 8 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková,
Šiška, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník)

Usnesení 13Z-2.4/2017: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.

Bod 3 – Projednání hospodaření města v roce 2016
Usnesení 13Z-3.1/2017: ZMM bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice za
období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Hlasování: 11 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-3.2.1/2017: ZMM zjistilo,
že závěrka města Modřice za rok
2016 poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky a tuto účetní
závěrku města Modřice za rok 2016
schvaluje bez výhrad.
Hlasování:
9 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 13Z-3.2.2/2017: ZMM schvaluje převedení zisku z hospodaření
města Modřice po zdanění za rok
2016 dle Výkazu zisku a ztráty k 31.
12. 2016 ve výši 33.395.575,46 Kč na
účet 432 – Výsledek hospodaření
předchozích účetních období.
Hlasování:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-3.3/2017: ZMM schvaluje
závěrečný účet města Modřice za
rok 2016 bez výhrad.
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Hlasování:
9 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný,
Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 13Z-4.1/2017: ZMM bere na
vědomí nabídku nákupu pozemku p.
č. 460/11 o výměře 2230 m2 za cenu
240,00 Kč/m2 od E. H. a po odstranění dluhového zatížení bude opětovně o nabídce jednáno.
Hlasování:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo

Příchod zastupitele Tomandla.
Usnesení 13Z-4.2/2017: ZMM schvaluje
nákup pozemků p. č. 1321/1 a 1321/3
o celkové výměře 387 m2 za cenu
176.000,00 Kč od J. a K. H.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-4.3/2017: ZMM zamítá
nákup části pozemku p. č. 1605/2 o
výměře 3500 m2 za cenu 1 000,00 Kč/
m2 od V. S.
Hlasování:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Bernátová, Procházka,
Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Skalník)
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Usnesení 13Z-4.4/2017: ZMM zamítá
nákup pozemků p. č. 1544/4, 1545/1,
1545/2, 1545/3 a 1545/4 za celkovou
cenu 11.780.000,00 Kč od Z. S.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-4.5/2017: ZMM schvaluje prodej pozemků p. č. 1690/10,
1690/11 a 1690/13 za celkovou cenu
748.000,00 Kč bez DPH s podmínkou
vypořádání úhrady za užívání pozemků v období od 1. července 2015
do doby uzavření kupní smlouvy a
pověřuje RMM a starostu města uzavřením kupní smlouvy a vypořádáním úhrady za neoprávněné užívání
pozemků.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-4.6/2017: ZMM schvaluje
směnu části pozemku p. č. 2025/1
o výměře cca 30,807 m2 v majetku
města Modřice za část pozemků p.
č. 154, 155 a 156 o celkové výměře
cca 29,74 m2 v majetku společnosti
M Property, s. r. o., s vypracováním
a úhradou oddělovacího geometrického plánu žadatelem firmou
M Property, s. r. o., a s konečným
odsouhlasením výměry na zasedání
ZMM.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Usnesení 13Z-4.7/2017: ZMM bere na vědomí žádost T. N. o odkup části pozemku p. č. 49 a odkládá rozhodnutí
o prodeji do doby vydání stanoviska
Zeměměřičského a katastrálního
inspektorátu k zaměření pozemků v
této lokalitě.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-4.8/2017: ZMM bere na
vědomí žádost P. P. a M. L. o odkup
části pozemku p. č. 49 a odkládá
rozhodnutí o prodeji do doby vydání stanoviska Zeměměřičského a
katastrálního inspektorátu k zaměření pozemků v této lokalitě.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 5 – Zpráva o hospodaření města
v roce 2017
Usnesení 13Z-5.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1–4/2017.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-5.2/2017: ZMM bere na vědomí RO č. 2/2017 provedené RMM.
Hlasování:
12 pro
0 proti

Usnesení 13Z-5.3/2017: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
rozpočtu sociálního fondu města
Modřice na rok 2017.
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Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-5.4.1/2017: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtu města Modřice na rok 2017 na
straně příjmů po RO 108.403.000,00
Kč a na straně výdajů po RO
154.218.300,00 Kč jako schodkový se
schodkem ve výši -45.815.300,00 Kč
a financováním ve výši 2.690.000,00
Kč. K financování bude využita
rozpočtová rezerva města Modřice z
předchozích let.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-5.4.2/2017: ZMM schvaluje
aktualizaci zařazených investičních
akcí města Modřice pro rok 2017 do
rozpočtového opatření č. 3/2017 v
celkové výši po rozpočtovém opatření 79.891.000,00 Kč.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-5.5/2017: ZMM schvaluje
pololetní odměnu členům FV a KV,
kteří nejsou členy ZMM ve výši O.
1.200,00 Kč a D. 1.200,00 Kč.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Bod 6 – Projednání OZV města
Usnesení 13Z-6.1/2017: ZMM schvaluje
OZV č. 2/2017 pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranství.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 13Z-7.1/2017: ZMM bere na
vědomí zápisy č. 25, č. 26 a č. 27 ze
zasedání FV.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-7.2.1/2017: ZMM bere na
vědomí protokol z kontroly provedené KV dne 22. 5. 2017.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-7.2.2/2017: ZMM ukládá KV
a předsedovi KV předkládat zápisy
ze zasedání KV v dostatečném předstihu pro zařazení do podkladů pro
jednání v ZMM.
Hlasování:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bernátová, Procházka, Skalník,
Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 13Z-8.1.1/2017: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2017 z rozpočtu města
Modřice ve výši 75.000,00 Kč mezi
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městem Modřice (poskytovatel)
a organizací Junák – český skaut,
středisko Řehoře Mendla Brno, z. s.
(příjemce).
Hlasování:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Bernátová, Procházka, Skalník,
Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 13Z-8.1.2/2017: ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu
města Modřice ve výši 75.000,00 Kč
mezi městem Modřice (poskytovatel) a Tělocvičnou jednotou Sokol
Modřice (příjemce).
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13Z-8.2/2017: ZMM schvaluje
převedení částky 135.200,00 Kč z
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poskytnuté dotace Městskému nohejbalovému klubu Modřice, z. s., v
roce 2016 do roku 2017 včetně jejího
vyúčtování v poskytnuté dotaci na
rok 2017.
Hlasování:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bernátová, Procházka, Skalník,
Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 13Z-8.3/2017: ZMM doplňuje
pracovní skupinu pro přípravu projektové dokumentace vícegeneračního hřiště ulice Sokolská o zastupitele
Tomandla.
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
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USNESENÍ RMM č. 32/2017
Komentář k vybraným bodům usnesení z 32. schůze RMM konané dne
20. 6. 2017
Nákup pozemků
Za účelem možnosti vybudování odstavného parkoviště u přestupního terminálu na ulici Brněnská schválila RMM
kupní smlouvu na nákup pozemků p.
č. 1321/1 a 1321/3 za cenu 176.000,00 Kč
dle znaleckého posudku a schválení
nákupu Zastupitelstvem.
(k usnesení 32R-3.1/2017)

Dotační poradenství
V rámci vyhledávání dotačních titulů
schválila RMM smlouvu o dotačním
poradenství s firmou
DEA – Energetická agentura, s. r. o. za
cenu 85.500,00 Kč bez DPH na dobu od
06/2017 do 12/2018.
(k usnesení 32R-3.2/2017)

Knihovní systém Tritius
Pro zkvalitnění evidence knižního fondu knihovny schválila RMM smlouvu o
dodávce a instalaci knihovního systému
Tritius za cenu 198.119,83 Kč bez DPH.
(k usnesení 32R-3.3/2017)
Hudební produkce při akcích
RMM schválila tři Licenční smlouvy o
veřejném provozování s OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. na hudební produkce při:
Zvaní Ženáčské hody 2017
300,00 Kč bez DPH

Hodová neděle Ženáčské hody 2017
638,00 Kč bez DPH
Komorní koncert na radnici 31. 5. 2017
354,20 Kč bez DPH
(k usnesení 32R-3.14/2017, 32R-3.15/2017 a 32R3.16/2017)

Studie lokality Zahrádky
RMM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
s Ing. Arch. Košťálovou na prodloužení
termínu dokončení studie „Obytná zóna
– lokalita Zahrádky – město Modřice“ z
důvodu projednávání studie se správci
sítí.
(k usnesení 32R-3.17/2017)

Změna vedení knihovny
S účinností od 1. 8. 2017 dochází z
důvodu ukončení pracovní smlouvy a
odchodu do důchodu ke změně vedoucí městské knihovny, kterou se stane
dosavadní pracovnice Mgr. Renata
Pilátová.
(k usnesení 32R-7.1/2017)

Zapojení ZŠ do dotačních projektů
RMM schválila ZŠ Modřice zapojení se
do realizace projektu „Podpora vzdělávání v ZŠ Modřice“ a zařazení investičního záměru ZŠ Modřice – modernizace
počítačové učebny, navýšení kapacity a
rozšíření školní jídelny do investičních
priorit Strategického rámce MAP ORP
Šlapanice.
(k usnesení 32R-7.7/2017 a 32R-7.8/2017)

Přesun pingpongového stolu
RMM schválila přesun betonového
pingpongového stolu z prostoru parku
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na ulici Benešova do areálu ZŠ Modřice
na Komenského ulici.
(k usnesení 32R-7.9/2017)

Nafukovací hala
Záměr zřízení nafukovací haly nad
umělým hřištěm ZŠ na ulici Benešova
se komplikuje vlivem nedostatečné
kapacity plynu pro její vytápění. V
současné době probíhají jednání o
možných jiných alternativních řešeních
ohřevu vzduchu pro halu. Ta má sloužit
jako provizorium pro výuku tělocviku

Zpravodaj 7-8/2017

na ZŠ a další sportovní aktivity po dobu
výstavby nové haly. V případě nedořešení ohřevu bude město nuceno od
záměru ustoupit.
(k usnesení 32R-7.11/2017)

Výstava dětských obrázků
RMM vzala na vědomí konání Výstavy
dětských obrázků na téma – Nejkrásnější prázdniny od 11. 9. 2017 v prostorách
radnice.
(k usnesení 32R-7.12/2017)
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„Příroda v kapce vody“
Tak nazvaly svoji výtvarně architektonickou studii lokality Primál a jeho okolí studentky Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty - Ústav zahradní a krajinářské architektury Bc. Barbora Náhlíková, Bc. Radka Schulhauserová, Bc. Jana
Šindlerová, kterou pro naše město zpracovaly pod vedením doc. Ing. Petra Kučery v
letním semestru školního roku 2016/2017.
Pro bližší popis dotčeného území a navrhovaných úprav si dovolím citovat z technické zprávy studie: „Návrh na řešené území vychází z konceptu – Příroda v kapce vody. Když dopadne kapka vody do vodní hladiny, vytvoří se soustředné kruhy
na vodní hladině. V návrhu je využit stejný princip soustředných kruhů, které jsou
ztvárněné pomocí terénních modelací. V oblasti navážky jsou to zvýšené terasy, v
oblasti přeměny zemědělských pozemků je navržen trvale travní porost s terénními
vlnami. Dále je navržena přístupová komunikace s pásem zeleně, v první části k rybníku Primálu a dále pak od něj k vodnímu toku Bobrava. Celkově je navrženo 47 197
m2 trvale travního porostu, 8550 m2 komunikace a celkem je vysázeno 385 ks stromů
a 3 162 ks keřů. Navrhované úpravy budou prováděny v různých etapách“.
Odhad nákladů na realizaci je 10 mil Kč. Studie bude sloužit jako podklad k podrobné projektové dokumentaci. Nutným předpokladem pro možnost realizace a samozřejmostí je projednání s dotčenými vlastníky pozemků, přičemž z větší části jsou
pozemky ve vlastnictví města.

POZVÁNKA

na 14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 4. ZÁŘÍ 2017 OD 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

Prezentace studie je zajištěna formou výstavy v prostorách radnice do 8. září 2017 a
zveřejněním na webových stránkách města: http://www.mesto-modrice.cz/lokalita-primal.
Neváhejte a přijďte se podívat „jak zpřístupnit a zatraktivnit Primál a jeho okolí“.
Srdečně zve Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Analýza provozu a finanční náročnosti PBDS

Město Modřice
Vás zve na výstavu výtvarně architektonické
studie lokality rybníka Primál

„Příroda v kapce vody“
aneb
jak zpřístupnit a zatraktivnit Primál a jeho okolí

Výstava bude umístěna v prostorách
Městského úřadu v Modřicích,
Nám. Svobody 93
ve dnech 15. 7. 2017 - 8. 9. 2017
v provozních hodinách úřadu

Studii zpracovaly studentky Mendelovy univerzity v Brně,
Zahradnické fakulty, Ústavu zahradní a krajinářské architektury
Bc. Barbora Náhlíková, Bc. Radka Schulhauserová, Bc. Jana Šindlerová
pod vedením doc. Ing. Petra Kučery
Studie bude podkladem pro realizaci navržených úprav krajiny a zeleně

Objekt Pasivního bytového domu pro seniory je již několik let v provozu. Je tedy na
místě provést analýzu jeho provozu a finanční náročnosti. Nejdříve je nutné si připomenout stanovení nájemného. Nájemné v PBDS bylo ZMM schváleno na 13. zasedání
ZMM dne 9. 9. 2013. Návrh byl předložen a bez jakýchkoliv připomínek a návrhů ze
stran ostatních zastupitelů bylo přijato usnesení č. 13.4.1/2013: ZMM schvaluje nájemné v PBDS na jednopokojový byt ve výši 6.599,- Kč/měs., na dvoupokojový byt ve
výši 8.749,- Kč/měs. Toto usnesení schválilo 11 zastupitelů, 1 byl proti (Sládek) a 2 se
zdrželi (Kratochvíl, Matějková). Nájemné bylo schváleno téměř před 4 roky a bylo
stanoveno v úrovni nájemného v bytovém domě Za Humny. U všech nájemních bytů
města nebyla za posledních 10 let zohledňována inflace. Zde je nutné zmínit skutečnost, že k zajištění provozu bylo plánováno 8 zaměstnanců – 1 vedoucí, 1 údržbář a
6 uklízeček. Dnes je v PBDS vytvořeno 11 pracovních míst. Navýšení je způsobeno
vznikem pozice recepční, tak aby nájemníci měli kdykoliv během 24 hodin denně
možnost řešit své potřeby. Vytvoření pozice recepčních a úpravu počtu pracovníků
úklidu nám ukázal až vlastní provoz při plném obsazení. Počet pracovníků tak byl
upraven na – 1 vedoucí, 1 zástupkyni vedoucí, 4 pracovnice úklidu, 1 údržbář a 4
recepční (11 hodinové pracovní směny).
Porovnáním mzdových nákladů včetně povinných odvodů za rok 2016 ve výši
3.198.770,- Kč s navrhovanou kalkulací výdajů na personál (8 zaměstnanců) ve výši
2.400.000,- Kč je tedy o 798.770,- Kč vyšší, než bylo původně plánováno. Mzdové
náklady nájemníci PBDS hradí v nájemném ve výši 91,- Kč/m2/měs. a jsou jim za to
poskytovány výpomoci v domácnosti (úklid, praní, žehlení, nákupy apod.). Je nutné
si položit otázku, kolik svých prostředků a kolik času vynaloží na tyto práce nájemníci v bytovém domě Za Humny? Musí si čistící a prací prostředky nakoupit, úklid
a praní provést samostatně. Tohoto jsou nájemníci PBDS ušetřeni a plně se mohou
věnovat svým zájmům. Zde je nutné také zmínit, že kapacita PBDS je 50 nájemníků.
Dnes jsou v zařízení obsazeny všechny bytové jednotky a žije zde celkem 43 osob. Z
nich má trvalé bydliště v Modřicích 36 lidí.
Zajímavou kapitolou pro porovnání bydlení jsou náklady na spotřeby energií a úhrady ostatních služeb, které mají nájemníci hrazeny ve svých trvalých platbách.
Při podpisu nájemní smlouvy a zahájení užívání bytu v PBDS hradí nájemník základní zálohy za energie ve výši 800,- Kč/měs. (voda, pelety, elektro) a televizní a internetové poplatky ve výši 300,- Kč/měs. Následně si je dle svých potřeb může upravit.
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Náklady na energie v roce 2016 byly v PBDS (celkem 42 bytových jednotek)
následující:
Elektro
celkem za objekt		
255.472,- Kč
z toho hradilo město za VO, provozu rybníčku apod.
125.612,- Kč
náklady nájemníka na bytovou jednotku
3.091,- Kč/rok
Voda
celkem za objekt
z toho město na společné vnitřní a venkovní prostory
náklady nájemníka na bytovou jednotku

139.748,- Kč
60.000,- Kč
1.898,- Kč/rok

Pelety
celkem za objekt
175.938,- Kč
náklady nájemníka na bytovou jednotku
4.189,- Kč/rok
částka je za vytápění a ohřev TUV včetně výměn filtrů a údržba kotlů
Nájemník uhradí za energie v BJ PBDS průměrně
cca 9.178,- Kč/rok
V běžném nájemním bytovém domě Za Humny pak náklady byly následující (celkem
50 bytových jednotek):
Elektro
nájemníci si hradí sami (vaření a ostatní elektro spotřebiče ) a dle
zjištění hradí za bytovou jednotku cca 8.000,- Kč/rok až 10.000,- Kč/rok
za společné prostory – chodby, kotelna
56.448,- Kč
z toho spotřeba na bytovou jednotku
1.040,- Kč/rok
Voda
celkem za objekt
průměrná spotřeba na bytovou jednotku

394.502,- Kč
cca 7.890,- Kč/rok

Plyn
celkem za objekt
424.029,- Kč
vytápění + ohřev TUV na bytovou jednotku
cca 8.840,- Kč/rok
Nájemník uhradí za energie v BJ BD Za Humny průměrně
cca 25.410,Kč/rok
Z porovnání cen jasně vyplývá, že provoz PBDS je pro nájemníky ekonomičtější než
provoz běžné bytové jednotky. Nájemné je nastaveno shodně a celková výše je odvislá od poskytovaných služeb v PBDS.
Závěrem lze konstatovat, že ztráta města na provozu PBDS za rok 2016 v celkové výši
1.013.343,- Kč, po odpočtu příspěvku na služby klientům PBDS vyplaceného v roce
2016 ve výši 115.000,- Kč, je ve výši 898.343,- Kč. To je důsledkem zvýšeného počtu
pracovních míst proti původní kalkulaci a realizací drobných investic na úpravy a
dovybavení celého areálu.

www.mesto-modrice.cz
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Vzniklý stav lze řešit následujícími způsoby:
1. Zůstane zachován stávající počet pracovních míst s doplněním zástupce vedoucí
a tím bude dále doplatek města na provoz cca 1.000.000,- Kč za rok včetně vyplacených příspěvků klientům.
2. Zachovat stávající počet pracovních míst včetně recepce se zrušením pozice zástupce vedoucí PBDS, které bude ročně znamenat úsporu cca 300.000,- Kč a ztráta
tak bude přibližně 700.000,- Kč včetně vyplacených příspěvků klientům.
3. Snížit počet pracovních míst o pozici zástupce vedoucí PBDS a 1 místo recepční,
které budou ročně znamenat úsporu cca 600.000,- Kč a ztráta tak bude přibližně
400.000,- Kč včetně vyplacených příspěvků klientům (neposkytování stálé služby
recepce).
4. Úplné zrušení pozice recepční, což si nepřejí nájemníci, ale pro město by včetně zrušení pozice zástupce vedoucí znamenalo úsporu na mzdách 1.537.000,- Kč.
Ztráta by přešla v pohledu roku 2016 do zisku 524.000,- Kč včetně již vyplacených
příspěvků klientům.
5. Možnost zvýšení nájemného ve vztahu k pokrytí doplatku města, který je v maximální výši 1.000.000,- Kč při zachování počtu pracovních míst z roku 2016.
Při této maximální variantě by došlo ke zvýšení nájemného následně:
a) Jednopokojový byt se stávajícím nájemným 6.599,- Kč/měs.
bude navýšen maximálně o 1.475,- Kč/měs. na nových 8.074,- Kč/měs.
b) Dvoupokojový byt se stávajícím nájemným 8.749,- Kč/měs.
bude navýšen maximálně o 2.008,- Kč/měs. na nových 10.757,- Kč/měs.
Navýšení v tomto objemu je velmi razantní a v nastavené sociální rovině prakticky
neetické. Jakékoliv jiné nižší zvýšení nájemného je ve vztahu k úpravě počtu pracovních míst zanedbatelné.
Z výše uvedených závěrů zastupitelstvo odsouhlasilo řešení provozu v PBDS dle
bodu 2. Podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva města na jiném
místě tohoto zpravodaje.
Vypracoval: ing. Josef Šiška – starosta
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Informace pro občany
MĚSTO Modřice
Zastupitelstvo města Modřice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Modřice se na svém zasedání konaném 5. června 2017 usneslo vydat na
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
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1
Článek 3
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů bez náhubku
1. Pro volné pobíhání psů bez náhubku se vymezuje pozemek města Modřice parc. č. 460/9
při ulici Masarykova, dále jen „výběh pro psy.“ Hranice výběhu pro psy jsou v terénu
patrny vyznačením jeho rohů.
2. Volné pobíhání psů bez náhubku ve výběhu pro psy je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Tato osoba je povinna odklidit
z výběhu případné exkrementy způsobené psem.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 4
Zákaz vodění psů

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích na území města Modřice a vymezuje prostor pro jejich volné pobíhání.

Vstup se psem je zakázán na dětská a víceúčelová hřiště, do areálů základní školy a mateřské
školy, do parku v areálu muzea na ulici Komenského a do parku na ulici Benešova.

3. Volný pohyb psů, je takový pohyb, kdy pes není veden na vodítku, je však pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby jej doprovázející.

1. Dohledem nad dodržováním ustanovení vyhlášky je pověřena Městská policie Modřice.

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1

4. Tato vyhláška se nevztahuje na psy služební, pokud vykonávají činnost v souvislosti
s plněním pracovních úkolů, na psy záchranářské při výkonu záchranných prací, psy
asistenční a vodící.
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů
1. Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný jen s náhubkem.

2. Držitel psa s trvalým pobytem v Modřicích je povinen zajistit, aby pes pohybující se na
veřejném prostranství byl opatřen evidenční známkou, kterou držiteli psa vydá bezplatně
Městský úřad Modřice.
3. Osoba, která vede či doprovází psa, je povinna zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná
prostranství; případné psí exkrementy je tato osoba povinna neprodleně z veřejného
prostranství odstranit.
1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Článek 5
Závěrečná ustanovení

2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako
přestupek podle zvláštních právních předpisů.
3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Modřice č. 7/2016, pravidla pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích, ze dne 5. 12. 2016.

4. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
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2. ročník výstavy dětských obrázků
na téma: NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY
se bude letos konat od 11. září 2017 v prostorách radnice.
Výstava volně navazuje na loňský ročník Zvířata v Zoo a je určena pro děti do patnácti let.

Formát obrázku i techniku provedení necháváme na uvážení autora.
Na zadní stranu uveďte plné jméno soutěžícího, rok narození a kontakt na některého z rodičů
(emailovou adresu nebo nemáte‐li telefonní číslo).
Bez těchto údajů není možné obrázek zařadit do konečného ocenění vítězného díla.
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Úvahy občana

(ad „Úvahy zastupitele“ ze Zpravodaje 6/2017)
Chtěl bych poděkovat panu zastupiteli Richardu Tomandlovi (za KSČM) za jeho
připomínku hrdinství sovětských vojáků při osvobozování naší vlasti v roce 1945.
Myslím, že všem, kdo někdy projevili statečnost v odporu proti zlu a navíc přitom
nasadili svůj život, o který leckdy přišli, je potřeba vzdávat hold a vzpomínat na ně
s vděčností.
Tuto svou reakci píšu 27.6.2017, ve výroční den popravy poslankyně Národního shromáždění ČSR, paní JUDr. Milady Horákové. Jsem přesvědčen o tom, že tato statečná
žena patří, podobně jako řada dalších, též mezi takové hrdiny. A popravili ji po vykonstruovaném, lživém procesu o několik let později právě tehdejší představitelé
strany, ze které vzešla ta, k níž se hlásí pan zastupitel.
Ve své úvaze pan zastupitel hovoří o „pohrobcích vlastizrádců a potomcích vrahů
našich předků, pořádajících provokativní pochody tkzv „Smíření“.“ Tito potomci
vrahů, jak je nazývá pan zastupitel, jsou většinou lidé, kteří se narodili již po válce.
Přesto se dokázali omluvit za násilí, spáchaném jejich předky během války na našem
národě a oficiálně se vzdát jakýchkoliv majetkových nároků. Od potomků soudruhů Gottwalda a jemu podobných jsem takovou omluvu nezaznamenal, natož aby se
vzdali řady toho, co svým obětem ukradli a nahradili to, co zdevastovali.
Smiřovat se je dle mého názoru nutné. Smíření však je možné pouze tehdy, pokud
pachatel zla uzná svou vinu a omluví se za ni. Pak lze odpustit a smířit se. To neznamená zapomenout. Komunistická strana (u nás i v dalších zemích) své zločiny zatím
neuznala a neměla snahu se za ně omluvit. Proto zatím odpustit a smířit se nelze. A
samozřejmě nelze ani zapomenout.
Jan Mareček

Jak zadat dílo do soutěže:



obr.: B. Fausová ‐ simira

osobně předat na recepci p. Ventrubové nebo na podatelnu v prvním patře
radnice, dveře č. 13
poštou zaslat na adresu města: MÚ Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

Obrázky budou přijímány do 8. září a od 11. září budou vystaveny v prvním patře radnice.
27. září 2017 v 18 hodin bude ve velké zasedací místnosti radnice vyhlášení nejlepších prací
a jejich autoři budou oceněni.
Jiří Ventruba, místostarosta
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Za své záslužné aktivity obdržel koncem 90. let od velkovévody Jana vysoké vyznamenání „Officier de l’Ordre de Merite“. Satisfakce se mu dostalo i v akademickém
prostředí, když mu v roce 1990 byl udělen akademický titul MVDr. Velkou radost měl
z návratu českého státního občanství, kterého se dočkal v roce 2003.
Za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí obdržel František Šedý řadu
ocenění. V roce 2009 mu jako významné osobnosti působící ve středu krajanské komunity, udělil generální konzul ČR Pamětní stříbrnou medaili Jana Masaryka. V roce
2010 se stal laureátem Ceny Gratias agit, což je cena ministra zahraničních věcí. Od
roku 1997 jsou jí za příkladné aktivity v nevládní sféře oceněny přední osobnosti a
organizace. Zatím posledním oceněním dlouholeté humanitární práce pana Šedého
je Pamětní medaile Karla Kramáře. Premiér Bohuslav Sobotka mu ji předal 11. května
2017 při jeho návštěvě Lucemburska. Předseda vlády tak ocenil jeho prokazatelné a
mimořádné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka.
V panu Františku Šedém máme významného spoluobčana, který se po čtyřiceti letech emigrace dobře začlenil do prostředí našeho města, které mu poskytlo nový
domov. Váží si chvil prožitých s pěveckým sborem modřický mužáků, jehož je aktivním členem.

Františka Šedého (1927) jsem si v Modřicích všiml při jeho pravidelných návštěvách
kostela. Nejprve mě zaujal svým zevnějškem – vždy upravený, příjemně a optimisticky naladěný, s přátelským úsměvem. Až po nějakém čase jsem se postupně dozvídal
střípky z jeho života. Například to, že po „Vítězném únoru“ byl vyloučen ze studií.
A když v roce 1968 došlo k okupaci naší země a následné normalizaci, rozhodl se,
že s celou rodinou opustí vlast. Zprvu hledal nový domov ve Vídni. Po různých
peripetiích odešel za prací do Lucemburska. A protože dobře ovládal německý i
francouzský jazyk a později se naučil portugalsky, získal na místní poměry brzy, již
v roce 1976, lucemburské státní občanství.
František Šedý, je člověk, který má rád lidi. Proto přemýšlel, jak by mohl pomoci
krajanům, kteří v zahraničí prožívali těžká období. Cestu našel v založení Asociace T.
G. Masaryka, spolku sdružujícího československé emigranty a sympatizující Lucemburčany. Asociace se stala respektovaným partnerem pro lucemburské úřady, a významnou platformou pro řešení problémů souvisejících s adaptací Čechů a Slováků
v cizí zemi. Dobrovolně přijal úlohu nezištného pomocníka v nouzi. Současně vedl
kurzy němčiny. Zároveň napomáhal k udržování českého povědomí, tradic a jazyka,
a také šíření poznatků o České republice. Z mnoha akcí, které organizoval, je třeba
připomenout, že se zasloužil o to, aby v centru Lucemburku byla na Place d´Armes
umístěna pamětní tabulka, která připomíná Jana Palacha.

Text a foto Josef Chybík
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Bitva
V sobotu 24. června 2017 se konal v přírodním areálu Pod Kaštany jubilejní 10. ročník Šermířského dne a středověké bitvy. Po vstupu jste se přenesli do dob dávno
minulých. Bylo možné nahlédnout do časů udatných rytířů, spanilých dam a jejich
věrných ořů. Mohli jste se svést koňským povozem v doprovodu hříběte, které si
bedlivě hlídalo svoji matku zapřaženou do spřežení nebo jen posedět u výtečného
občerstvení.
Od 13 hodin začal program, který moderoval Libor Olšan z Olšan. Hlavní bitva byla
zahájena úderem patnácté hodiny. Účastnilo se jí více než 200 šermířů, kteří v plné
zbroji pod nelítostnými slunečními paprsky nasazovali své životy za urozené pány
Petra Šípa z Pernštejna a Viléma Zajíce z Heraltic. Za odpoledne bylo návštěvníkům
představeno několik skupin historického šermu, jezdecká exhibice s dřevci a závěrečným vystoupením byla ohňová show inspirovaná lyrickým příběhem s keltskými
motivy.
Rodiče kupovali dětem na jarmarku dřevěné meče, helmice, kuše a šťastná drobotina
se tak začala měnit na středověké rytíře. Krásný den, úžasná atmosféra a báječní lidé
jsou ideální kombinací, která byla zárukou vydařené akce.
Velen, foto: archiv Carpe Diem
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Cvičný požární poplach
na ZŠ Modřice
Dne 13.06.2017 se v objektu Základní školy
Modřice uskutečnilo prověřovací cvičení
jednotky Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, Územního odboru
Brno-venkov – stanice Židlochovice společně s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů
Modřice, díky velice vřelému přístupu vedení Základní školy Modřice si jednotky mohly, téměř v ostrých podmínkách, vyzkoušet
zásah v daném objektu a provozu. Tématem
cvičení byl požár ve sborovně spojený se samovolnou evakuací všech žáků a personálu
školy, spojený se záchranou jedné osoby,
který byla v důsledku zplodin hoření odříznuta od únikové cesty. Ihned po příjezdu
místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Modřice byla paní ředitelka z objektu školy za pomoci nastavovacího žebříku zachráněna a jednotce stanice Židlochovice již zbyla „pouze“ samotná likvidace požáru za
pomoci jednoho vodního proudu a odvětrání objektu za pomoci přetlakové ventilace. Jednotky Hasičského záchranného sboru JMK mají za povinnost jedenkrát za rok
absolvovat podobné cvičení, které je tak zaměřeno na ověření správnosti používání
jejich osobních ochranných prostředků, taktických postupů a správného a účelného
použití věcných prostředků a mobilní požární techniky.
plk. Ing. Petr Svoboda
ředitel Územního odboru Brno-venkov

Za naši školu bychom chtěli poděkovat jak jednotce Hasičského záchranného sboru
JmK v Židlochovicích, tak jednotce modřických dobrovolných hasičů za jejich součinný zásah při vyhlášení cvičného požárního poplachu. Poprvé mohli žáci vidět,
jak reálně taková akce probíhá, jak je důležité znát i dodržovat protipožární opatření.
Ještě jednou všem složkám za zdařilou akci děkujeme.
Mgr. K. Koubková, ŘŠ

foto: Petr Svoboda
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BRABROUCI

Přebor ZŠ Brna a okolí v nohejbalu trojic
Dne 20.6. se konal každoroční Přebor ZŠ Brna a okolí v nohejbalu trojic. Turnaj se
uskutečnil pod vedením Antonína Stehlíka na kurtech MNK Modřice za účasti pěti
tříčlenných družstev. Dvě družstva přijela z Brna ze ZŠ Bosonožská. Za ZŠ Modřice
bojovala tři družstva. Za VI.A nastoupili Jan Ossendorf, Viktor Šťastný a Jan Kolenčík,
za VI.B Jakub Březina, David Šrenk a Michal Petrovský. Třetí družstvo tvořili Marek
Kalvoda a Štěpán Nesnídal z pátého ročníku a doplnil je nejmladší účastník turnaje,
Tomáš Jahoda z druhého ročníku.
Turnaj se hrál na obou kurtech a soutěžilo se systémem každý s každým. Úroveň
družstev byla velmi vyrovnaná. Překvapil výkon našich nejmladších žáků z prvního
stupně, kteří byli svým starším soupeřům více než rovnocennými partnery.
V turnaji zvítězilo družstvo Bosonožská A a na druhém místě se umístilo družstvo
našich nejmladších žáků. Třetí pak bylo družstvo Bosonožská B. Na čtvrtém místě
skončila VI.B a na pátém družstvo VI.A.
Všichni účastníci dostali diplomy a družstva na prvním až čtvrtém místě poháry.
Naše škola tak získala do sbírky další dva.
Mgr. A. Látalová, učitelka Tv

Ve školním roce 2016/2017 se nás pravidelně scházelo kolem 65 v 5 družinkách (Kobylky, Vážky, Komáři, Mravenci a Píďalky). Každá družinka má jednou týdně schůzku a celý oddíl se potkává společně jednou měsíčně na výletě. A co jsme za celý
školní rok zažili?
Poprvé jsme se o víkendu potkali na akci Za psem (šifrovací závod mezi brněnskými pionýrskými oddíly). V říjnu jsme také vyrazili na pět dnů (během Podzimních
prázdnin) do Blanska, kde jsme si zahráli divadlo na opravdovém podiu i s oponou.
V listopadu se každá družinka vypravila na svůj vlastní výlet na různé rozhledny
nebo do papouščí zoo. Vánoce jsme oslavili na už tradiční Vánočce, kdy jsme v
Doubravníku během tří dnů oslavili Mikuláše, Štědrý den i Silvestr.
Na lednovém výletě jsme dopoledne v tělocvičně trénovali na únorovou soutěž a
odpoledne jsme se sešli i s rodiči v areálu Pod Kaštany. Rodiče si zkusili, co znají z
toho, co se děti učí na schůzkách, a potom už jsme si opekli špekáčky. Na začátku
února se starší děti vypravily do Pardubic, kde navštívily i areál Velké Pardubické. O
týden později už nás čekala zmiňovaná soutěž – Piotrio. Děti soutěžily v lovení věcí z
bazénu, ve střílení z foukaček a v běhacích piškvorkách. V březnu jsme se stejně jako
loni vydali po stopách partyzánů, ale letos děti měly za úkol po zmapování terénu
zaznačit do mapy fiktivní bomby.
V dubnu jsme pomáhali uklidit přírodu v rámci akce Ukliďme Česko! Nejdříve jsme
byli uklízet část Moravského krasu a o týden později v okolí Modřic, abychom to tu
měli také pěkné. V dubnu nás čekalo ještě pár akcí, a to Setonův závod, kde se nám
docela dařilo, starší děti se také zúčastnily Vlajkované, což je hra po Brně. V květnu
se konala tradiční Kuličkiáda, kam se přišlo podívat i mnoho dětí, které nejsou členy
oddílu. Naše starší děti se zúčastnily již tradičního květnového srazu PTO, tentokrát
v kempu Obora na Brněnské přehradě. Mladší děti si vyzkoušely, jak jsou odvážné
v Jungle parku. V červnu nás už čekal Závěrečný výlet - Vývar, kde děti soutěžily ve
vaření na lihových vařičích a kde byla vyhodnocena jedna z našich celoročních soutěží – Kilometrovník. Se školním rokem jsme se rozloučili Vodáckým odpolednem.
Potkali jsme se u Svratky, zajezdili jsme si na lodičkách a opekli si špekáčky.
A co nás čeká o prázdninách? Prvních čtrnáct dnů v srpnu strávíme na táboře u
Dolního Mrzatce, kde se pokusíme stát nejlepšími knihovníky a získat co nejvíce
magických artefaktů. Poté se vydáme sjíždět řeku Moravu a ke konci prázdnin se
nejmenší děti potkají na příměstském táboře.
A příští školní rok? Stávající družinky se budou dále potkávat (první schůzky proběhnou v týdnu od 11. září) a také otvíráme novou družinku pro předškoláky a prvňáky.
První schůzka nové družinky se uskuteční ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 17.00 v naší
klubovně.
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Již třetím rokem bude také pokračovat Výtvarný klub, kde se naučíme něco nového a
vytvoříme spoustu krásných věcí. První schůzka proběhne koncem září podle toho,
kdy bude volno v klubovně. Pokud by měl někdo zájem dostávat zprávy o náplni
a termínech schůzek, napište emailem na info@brabrouci.cz , my vás zařadíme do
adresáře pro zasílání aktuálních informací.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Modřice za to, že nám fandí a díky tomu
můžeme do oddílu pořídit různé nové věci. Všechny informace o našem oddíle a
také fotky z akcí naleznete na www.brabrouci.cz. Přejeme hezké prázdniny!
Brabrouci

foto: archiv Brabrouků
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Nedílnou součástí akce je tzv. „domácí muzicírování“ s její průvodkyní Mgr. Dagmar
Bradovou. Krásou hudby a atraktivitou projevu zaujaly mladičké klavíristky a houslistka, žákyně základní umělecké školy. Modřický kostel je znám svou skvělou akustikou, která dobře podporuje sborový zpěv. Mohli jsme si to ověřit při vystoupení
farního sboru a pěveckého sdružení mužáků. Hudební produkce vrcholily nočním
koncertem, kdy jsme se zaposlouchali do zpěvu a tónů hudebních nástrojů prezentovaných smyčcovým triem a flétnou.
Noc kostelů doprovodily také dvě přednášky. První byla věnována duchovním, kteří
v Modřicích v minulém století a na počátku století současného sloužili. Doprovodila
ji výstava, kterou ocenili především starší obyvatelé, kteří si zašlé časy připomenuli
u rozsáhlé kolekce snímků. Druhá přednáška postihla věci, které jsou o kostele méně
známé nebo jsou v něm skryté. Jednalo se o různé nepřístupné nebo zakryté nápisy, souvislosti plynoucí z kostelních artefaktů nebo zapomenuté osudy lidí, kteří v
našem městě žili.
Bylo možno vystoupat až na kostelní kůr a odtud z nadhledu nahlédnout do chrámové lodi. Zde již návštěvníky očekávali varhaníci, kteří je seznámili s historií a technikou tohoto velkého hudebního nástroje a také jim představili jeho funkci.
Děti, které se chtěly vyjádřit výtvarně, mohly tvořit v kapli. Odrostlejší zase řešit test,
kterým si ověřily, znalosti o kostele.
Pro ty, kteří se chtěli s kostelem seznámit individuálně, byly připraveny tabulky s
popiskami. Především pro hosty, kteří zde byli poprvé, se staly vítanou pomůckou.

Letošní noc kostelů byla zahájena již v časném dopoledni. Chrám totiž navštívili naši
nejmenší – děti z obou modřických mateřských škol, které jej se svými učitelkami
prošly se zvídavým zájmem. Radost vyjádřily zpěvem, s doprovodem chrámových
varhan.
Vlastní noc kostelů zahájila podvečerní mše svatá celebrovaná minoritou P. Sebastianem Kopećem, OFMConv. Po ní úvodní slovo přednesla místostarostka Ing. Hana
Chybíková. Následně se představili žáci 1. a 2. třídy základní školy. Za velké účast
publika vystoupili společně se svými učitelkami v pásmu scének a písniček. Organizátoři akce oceňují, že dlouhodobá spolupráce školy s farností přináší hřejivé plody.
V další části programu se 525 návštěvníků mohlo zastavit u elektronické prezentace
představující snímky z historie i současnosti farnosti. Zájem vzbudila také výstavka,
která připomenula dosavadních 11 ročníků oslavy svátku sv. Gotharda nebo právě
probíhající opravy střechy. Na dobrý úmysl bylo možno zapálit svíci.

Každý kdo se noci kostelů zúčastnil, dostal perníkový kostelík, který se stal nejen
chutným soustem nebo připomínkou hezké akce, ale také pozvánkou na ročník příští.
Text a foto Josef Chybík
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Farní pouť na Opavsko
Jsou to již téměř čtyři roky, co z naší farnosti odešel P. Mgr. Karel Koblížek, OFMConv.
Na oblíbeného kněze rádi vzpomínáme, proto jsme se rozhodli jej v jeho současném působišti navštívit. Cestu do bílé Opavy, bývalé slezské metropole, doprovázelo
sychravé sobotní ráno, a tak jsme krátkou pěší cestu ke kostelu sv. Ducha absolvovali
skryti pod deštníky. Po radostném přivítání odsloužil otec Karel poutní mši svatou.
Po jejím skončení nás pan farář seznámil se starou historií kláštera a kostela. Minorité
se zde usídlili již v první polovině 13. století. Význam starého areálu spočívá také
v tom, že v jeho kryptě našli místo věčného odpočinku opavští Přemyslovci. Díky
našemu průvodci jsme měli příležitost projít místa, která jsou pro běžné návštěvníky
nedostupná.
S panem farářem jsme se potom odebrali do poutního kostela sv. Vojtěcha zakomponovaného do areálu jezuitské koleje. S dějinami monumentálního architektonického
díla nás seznámil místní kostelník, který je otcem kněze, s nímž jsme se potkali na
jednom z poutním zájezdů. Cesty Páně jsou jednoduše nevyzpytatelné. Po krátké
společné modlitbě k Panně Marii, Matce milosrdenství jsme se s naším hostitelem
rozloučili.
Potom již se sluncem nad hlavou jsme se prošli k opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Název konkatedrála se používá proto, že se jedná o druhý sídelní
kostel ostravsko-opavského biskupa. Mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi byl
vybudován ve 14. století v gotickém slohu. Prohlídku, kterou doprovodil výklad o
této pozoruhodné a pro diecézi významné stavbě, jsme ukončili osobní modlitbou a
rozjímáním.
Pouť dále pokračovala do Hradce nad Moravicí se zámkem, který je považován za
perlu Slezska. S průvodcem jsme prošli místa se zřetelnými stopami, které tady po
stránce kulturní i umělecké zanechali Lichnovští. Právě oni, příslušníci významného
slezského šlechtického rodu, zde přivedli W. A. Mozarta, L. van Beethovena nebo
F. Liszta. V expozici zámku jsme mohli obdivovat nástroje, se kterými tito geniální
hudebníci tvořili a koncertovali. Lichnovští udržovali přátelské vztahy také s dalšími
umělci, z nichž můžeme vzpomenout J. Mánese nebo N. Paganiniho.
Farnosti se daří pravidelně pořádat poutní zájezdy. Jsou dobrou příležitostí pro obohacení farního společenství, rozvíjení duchovního života, poznání památek a prohloubení znalostí z historie naší vlasti. Jejich organizátoři rádi přivítají další zájemce,
kteří mají touhu se jich zúčastnit a tím se vzdělávat a aktivně odpočívat.
Text a foto Josef Chybík
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MUZEUM
Tzv. Bílá Boží muka a modřické vinohrady
v polovině 16. století.
Ojediněle nám městské knihy svým způsobem umožňují pohled do krajiny raného
novověku.
Staré cesty byly od středověku doprovázeny dřevěnými kříži, které od 18. století
nahrazovaly kříže kamenné, a takzvanými smírčími kameny (kříži), jejichž význam
nám začasté uniká. Dalším prvkem posvátné krajiny našich předků jsou původně
sloupovité stavby připomínající zmučeného, ještě neukřižovaného Krista, nazývané
proto Boží Muka (v Modřicích německy Märterl) nebo prostě „kapličky“.
Z dodnes zachovaných jsou nejstaršími dvě renesanční kapličky postavené modřickým farářem Matoušem Herbstem roku 1604. Ta, kterou vidíme při dnešní silnici
do Želešic, dala název katastrální trati „U sloupu Božích Muk“ (indikační skica 1840:
Bey der Martersaule).
Severně a severozápadně odtud směrem k lesíku (Vajglu) k ní přiléhala další vinohradní trať zvaná Henykry (Hoeniger, Henyker, snad: Medová hora, zmiňovaná od
roku 1524), nad ní pak ležela trať se srozumitelným jménem Desátky (Zehent) a dále
Stará hora (Altperg, Ober Altperk, Unter Altperk).
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slovně urazí (a poskvrní tím do jisté míry posvátný prostor vinohradu), a dělí je přitom rúna, zaplatí pokutu. Jestliže však „běží přes rúnu“ aby se pobili, propadnou
hrdlem na milost pánu. Ještě hůře měl skončit vinař, který by tajně podtahoval tažně
od hlav z greftů svého souseda.
Svébytnost právního prostoru, obdobnou pravomocím rychtáře ve městech, podtrhovala výsada azylu: „Také má být před vinohradem volné místo (wanndlstat), tak
široké jako je dlouhý vůz se zapřaženým koněm. A toto místo ať se těší svému právu
stejně tak dobře jako sám vinohrad. A kdo toho, jenž se tam uchýlí, poškodí byť jen
zlým slovem, ten propadne pokutě pěti funtů nebo trestu utětí ruky. Kdo se do vinohradu uteče v oprávněné věci, bude tam volný („má frajunk“) jako ve městě, až do
příchodu perkmistra (místního horenského rychtáře) nebo jednoho z horenských
radních, kteří jsou povinni umožnit jeho žalobci obvinění a jemu odpověď (obhajobu)“ (kn. 8, fol. 3v).
Ještě ve 20. století stávala ve Starých horách kaplička, ke které se snad vztahuje nejstarší doklad o tomto typu staveb v Modřicích: Roku 1553 nechává Mates Wachs před
horenským rychtářem zapsat své přednostní právo a „zápověď“ na vinohrad, který
dosud patřil jeho synu Janovi, a „který leží vedle Bílé Boží Muky“ (u Bílé kapličky:
pey der weyssen morter, kn. 8, fol. 29v). Všichni tedy věděli, která vinice to byla,
my bychom rádi věděli víc.

Jak čteme v knize horenské, dělila se Horní Stará hora kolem roku 1555 do šestnácti
vinných čtvrtní (firtlů, jedna čtvrtňa zaujímala přibližně necelých 3000 m čtverečných) a dvou osminek (achtlů – půlek čtvrtí). Dolní Stará hora pak měla rozlohu
jedenácti čtvrtní, z toho celé dvě - tedy celý půllán - vlastnil modřický pan farář
Jakub Keppel.

Ze starých názvů vinohradních tratí dnes přežívá ve vědomí pamětníků už jen jméno
Lóznpelc, jež si tvůrci nejstarší katastrální mapy kolem roku 1830 poněkud hravě
vyložili jako Laus im Pelz („veš v kožiše“). Jsou to svahy mezi lesíkem Vajglem a
Modřicemi, které sahaly až dolů ke zmíněné Staré hoře. Že tam byl už před 500 lety
nízký les (patrně pařezina) a pod ním vinohrady, se můžeme přesvědčit například
ze zápisu z roku 1532: „Na den sv. Michala přenechal pan Jan Ryšan, toho času
hejtman, na místě pána Jeho Milosti (biskupa) ke vzdělání na vinohrad jednu louku ležící v Lausenpelci u lesa. K tomu poskytl svobodu (odpuštění dávek) na čtyři
roky. „ (kn. 8, fol. 8v)

Jejich majitelé odváděli vrchnosti především desátý díl celkově sklizeného moštu
(naturální vinný desátek), a z každé čtvrti navíc čtvrt vědra (cca 16 litrů) jako uznávací pevný pozemkový plat zvaný perkrecht, bez ohledu na tohoroční úrodu.

Jiné vinice v této trati byly již tehdy dávno pěstované, některé dokonce pusté. Téhož
roku dal rytíř Ryšan stejnou lhůtu čtyřleté „svobody“ na pustinu (vber ein eden)
ležící ve Starém Lausenpelci.

Takto vymezené vinice oddělovaly pěšiny zvané růna mající velký význam i v právně-symbolické topografii vinohradu. Jeden z článků modřického horenského práva
(SOkA Rajhrad, C-67, kn. 8) vytýká, že když se dva dělníci na sousedících vinicích

Mgr. Petr Fiala
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Horenská kniha městečka Modřice. Ustanovení, že vinohrad má své vlastní právo
azylu, a to i v prostoru před jednotlivými vinicemi. Zápis z doby kolem roku 1550.
Foto: P. Fiala. SOkA Brno-venkov, C-67

Boží muka ve Starých horách, nazývaná také "kapličkou" sv. Gotharda.
Foto: Muzeum Erbach
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Půjčovní doba o prázdninách:
Pondělí
9–12
13–18
Úterý
9–12
13–16
Středa		
13–18
Pátek
ZAVŘENO
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Šinkovic Rastislav
Kočí Kryštof

Benetinová Marie

Uzavření knihovny:

Z důvodů revize a rekonstrukce bude knihovna uzavřena ve dnech 26. června – 14. července.
Od 17. července do 1. září 2017 bude uzavřena knihovna jen každý pátek.
Upozorňujeme, že rekonstrukce v knihovně si možná vyžádá ještě další zavírací dny. Pokud se tak
stane, budeme vás včas informovat na vývěsce, facebooku a webové stránce knihovny.

Zapište si do kalendáře:

26. září – úterý - 16 hod.
zahájení zimního semestru virtuální univerzity 3. věku na téma Cestování – cena 300,-- Kč.
Zápis nových studentů bude 1 hodinu před začátkem 1. kurzu.
9. listopadu – čtvrtek – 17 hod. – ing. Aleš Svoboda: Brněnské podzemí – Petrov
30. listopadu – čtvrtek - 17 hod. – ing. Aleš Svoboda: Brněnské podzemí – Běhounská ulice
a Moravské náměstí

VÝBĚR Z NOVINEK
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Kostka: Proč se říká…? (Antická úsloví)
Krolupperová: Policejní křeček a zámecký zloděj
Peroutková: Anička v zahradě
Smolíková: Knihožrouti. Kam zmizela
školní knihovna?
Straffi: Kouzla víly tanečnice, Velká
cukrářská soutěž
PRO ŽENY
Cass: Koruna
Gabaldon: Panicové
Hlavatá: Nevěřím ti
Hofmann: Dívka s žirafím krkem
Lindsey: Abych tě milovala

Pekárková: Multikulti pindy jedný
český mindy
Štěchová: Anna zachraňuje svět
Watt: Papírová princezna
PRO SILNÉ NERVY
Bolton: Má ji rád, nemá ji rád, Obětina, Volavka
Dán: Smrt na druhém břehu
Jedlička: Pomsta váhavého snoubence
Nesbo: Žízeň
PRO POUČENÍ
Obůrková: Výlety s dětmi na jižní a
východní Moravě
Cornwell: Plamenonosič, Válečníci
bouře

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.
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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Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice za květen a červen 2017
V měsíci květnu a červnu se naše jednotka zúčastnila odborné dvanáctihodinové
služby na CPS HZS Brno - venkov v Židlochovicích. Po boku profesionálních hasičů
jsme získávali zkušenosti a rady z praxe. Společně jsme s jednotkou HZS Židlochovice vyjížděli k zásahům: likvidace úniku provozních kapalin z osobního vozidla,
dopravní nehoda osobního vozidla a motorky, dopravní nehoda dvou osobních automobilů se zraněním.
Dne 27. 6. 2017 se jedno družstvo zúčastnilo výcviku plnění závěsného hasicího vaku
pod vrtulníkem v katastru obce Přísnotice. 28. 6. 2017 se tři naši členové účastnily
sportovně branného dne ZŠ Benešova, kde měli připraveny dvě disciplíny s hasičskou tématikou. Dále také probíhá vždy v pondělí kontrola techniky, školení a výcvik.
Zásahy
13. 5. 2017 - Stáž CPS Židlochovice 3 zásahy
22. 5. 2017 - 0:51 Modřice-nádraží, požár lokomotivy
25. 5. 2017 - 9:27 Modřice-Evropská, požár v kuchyni
2. 6. 2017 - 6:41 Modřice-Masarykova, požár v šatně
7. 6. 2017 - 17:50 Modřice-U dálnice, Podezřelý kouř motoru OA
10. 6. 2017 - Stáž CPS Židlochovice
12. 6. 2017 - 16:34 Modřice-Brněnská, požár trávy na tramvajovém pásu
13. 6. 2017 - 10:15 Modřice-Benešova, požár ve sborovně ZŠ, prověřovací cvičení
19. 6. 2017 - 10:42 Modřice-silnice R 52 směr Brno za ČS- ONO, požár trávy
27. 6. 2017 - 15:26 Modřice-Brněnská, zadýmený prostor v podhledu stropu
Milan Putna , VJ JSDH Modřice, foto: archiv JSDH

Pohár WTHA - Petrohrad 2017
– Dragons Modřice
Loňské vítězství v Českomoravském
poháru družstev v billiard-hockeyi nás
vyslalo do mezinárodního boje do Ruska. Čtyřčlenná výprava týmu Dragons
Modřice ve složení Miroslav Škorpík,
Michal Tomandl, Martin a Vít Boháčkovi
v květnu odletěli na finálové střetnutí do
vzdáleného Petrohradu. Skvělým způsobem prezentovali město Modřice, svůj klub i Českou republiku. V turnaji jednotlivců
zvítězil Miroslav Škorpík a na stupně vítězů ho doprovodil i Martin Boháček. Hlavní
posláním týmu bylo opět zvítězit v Poháru družstev WTHA. V základní skupině jsme
porazili tým Kosmos Petrohrad 3:0, Maska Petrohrad 3:0 a Krasnayu Mashinu 2:1. Ve
finálovém duelu jsme zvítězili nad týmem Maska Petrohrad 7:2 a popáté v zvítězili v
poháru WTHA. Toto páté vítězství nás posunulo na první místo v celé historii soutěže
evropské ligy před ostatní týmy z Česka, Ruska, Švédska, Polska, Řecka, Slovenska
a Dánska.
Text + foto : Miroslav Škorpík
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Přeji Krásné a pohodové léto 2017
Chtěl bych touto cestou popřát všem občanům
krásné a pohodové léto plné skvělých zážitků a
krásného počasí. Pokud máte možnost vycestovat do zahraničí, vřele doporučuji.
Já měl letos možnost podívat se do USA. Při té
příležitosti nakouknul i do Kanady a Mexika a
musím říci, že to byl opravdu úžasný zážitek.
Potkal jsem hodně příjemných lidí a navštívil
několik opravdu překrásných míst, která bohužel v Evropě nenajdeme. Jen je škoda,
že toho času bylo tak málo. Snad to nebylo naposledy 
Opravdový zážitkem bylo potkat ve volné přírodě tohoto krasavce, který chřestil jak
o život :O
Pro inspiraci přidávám pár fotek přírody, a určitě mi dáte za pravdu, že je opravdu
jiná, než na jakou jsme my Evropani zvyklí.
Foto: Monument Valley, USA Foto: Grand Canyon National Park, USA

Foto: Grand Canyon National Park, USA

Foto: Apache Wash Trailhead, Phoenix, USA
Ing. Erik Mikuš
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce června, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Dne 1. 6. byla hlídka MP požádána o odchyt hada ze zahrady oznamovatelky. Hlídka
hada odchytla a vypustila do volné přírody.
Dne 3. 6. bylo strážníkům oznámeno, že se někdo pokusil vloupat do sklepních
prostor v bytovém domě na ul. Sadová. Hlídka po příjezdu na místo zjistila
od oznamovatele, že se pachatel nedostal do sklepních prostor. Jelikož zde
bylo podezření ze spáchání trestného činu, byla událost předána Policii ČR.
Téhož dne hlídka MP kontrolovala řidiče osobního vozidla, o kterém věděla, že má
zákaz řízení motorových vozidel. Při silniční kontrole se řidič přiznal, že
řídí, i když má zákaz řízení. Následně vyšlo najevo, že řidič byl i pod vlivem drog. Událost byla předána Policii ČR jako spáchání trestného činu.
Dne 4. 6. přijali strážníci oznámení o sražené srně na silnici č. 52. Hlídka přivolala
zástupce mysliveckého spolku, který za asistence MP srnu přezval.
Dne 5. 6. byla hlídka MP pořádána o pomoc při partnerských neshodách, kdy žena
vzala partnerovi klíče a zamkla jej v bytě. Hlídka situaci na místě uklidnila
a žena následně pustila partnera z bytu.
Dne 6. 6. bylo hlídce MP oznámeno, že na čerpací stanici Unicorn neznámý pachatel
natankoval PHM a bez zaplacení ujel. Po zjištění všech skutečností k události, byla věc postoupena k dořešení správnímu orgánu.
Dne 8. 6. strážníci přijali oznámení o krádeži v prodejně se sportovním zbožím. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že způsobená škoda je vyšší než 5.000,- Kč
a událost předala PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Dne 9. 6. byla hlídka MP požádána ze strany PČR o asistenci při napadení osoby ve
skladu. Hlídka MP na místo dorazila jako první, nicméně osoby podezřelé z
napadení již byly z místa pryč. Událost zůstala v řešení u Policie ČR.
Dne 11. 6. bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Husova leží podnapilý muž. Hlídka
po příjezdu na místo muže nalezla a z důvodu jeho bezpečnosti jej doprovodila domů.
Téhož dne hlídka spatřila vozidlo, které obvykle řídí osoba se zákazem řízení motorových vozidel. Řidič, jakmile zahlédl hlídku, odbočil do vedlejší
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ulice, aby jej hlídka nemohla zastavit. Nicméně hlídka muže vyzvala k setrvání na místě události a předala jej hlídce PČR pro podezření ze spáchání
trestného činu.
Dne 13. 6. přijala hlídka oznámení o krádeži finanční hotovosti, při návštěvě prodejce
energií. Hlídka vytěžila jak oznamovatel, tak i podezřelou, která se k události nepřiznala a v domě nebyl nikdo jiný. Událost proto předala správnímu orgánu k dořešení.
Dne 16. 6. řešila hlídka MP oznámení o opilci na autobusové zastávce na ul. Husova,
který spal na lavičce. Jelikož muž nespolupracoval a nebyl schopen chůze,
byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Dále je řešen pro spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.
Dne 20. 6. přijali strážníci oznámení o krádeži v prodejně s oblečením. Vzhledem
k tomu, že škoda byla nižší než 5.000,- Kč a pachatelka věci nepoškodila,
vyřešili strážníci přestupek uložením blokové pokuty.
Dne 21. 6. přijali strážníci oznámení o napadení mezi mužem a ženou na ul. Poděbradova. Hlídka po příjezdu na místo zjistila od zúčastněných, že jsou příbuzní
a žena má problémy s drogami, jelikož se nepohodli, tak jej žena napadla
rozbitou sklenici. Muž si nepřál událost dále řešit, tak jej hlídka poučila o
dalších možnostech a místo opustila.
Dne 15. 6. strážníci MP reprezentovali město Modřice na střeleckých závodech
v Mikulově.

Strážnice Ludmila Procházková se umístila na 1. místě v kategorii žen.
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Dne 28.06.2017 uspořádala Městská policie Modřice Sportovní den pro Základní školu. Účastnili se žáci 5.- 8. třídy. Mezi disciplíny, ve kterých žáci soutěžili, patřil například běh s výzbrojí, kterou mají strážníci každý den na sobě, dále překážkový běh a
v neposlední řadě fyzické disciplíny, kliky a sedy-lehy. Mezi další disciplíny se řadila
střelba ze vzduchové zbraně a několik vědomostních kvízů. Ve spolupráci MP a SDH
Modřice si mohli žáci zasoutěžit i ve stříkání vody na cíl. Celkovým vítězem Sportovního dne 2017 se stali žáci 8. třídy.

www.mesto-modrice.cz

831

Život v našem městě

PBDS
Společný výlet seniorů z PBDS Modřice
V letním předprázdninovém odpoledni jsme společně vyrazili na výlet do papouščí
ZOO v Bošovicích. V této jediné papouščí ZOO v Evropě si zájemci z našich řad mohli
prohlédnout více než 200 papoušků v 50 druzích. Ve velkém parku s množstvím zeleně a oddechovou zónou nás přivítala vstřícná majitelka a v altánu s posezením nám
poutavě vyprávěla o životě v této jedinečné přehlídce. V parku s množstvím zeleně a
oddechovou zónou jsme pozorovali roztodivné papoušky, poslouchali jejich pískání,
zpěv i křik. Po prohlídce jsme společně poseděli v kavárničce na zastřešené terase a
vychutnali si třeba lahodnou kávu, nebo palačinku. Před odjezdem si zájemci koupili
drobné dárky pro sebe i rodinné příslušníky a rozloučili jsme se s milou průvodkyní.
Toto zdařilé odpoledne jsme zakončili procházkou v parku u Mohyly míru, celou cestu nás provázela dobrá nálada a kamarádská atmosféra, ke které přispěla i účast dvou
malých dětí. Vlivem dobré nálady jsme společné chvíle na výletě zakončili písničkou
a teď už budeme hledat další námět na výlet, kam vyrazíme příště.
Text a foto: Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS Modřice

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník všechna fota: archiv MP

Život v našem městě
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Děkuji nálezcům mých osobních dokladů za přinesení
a předání manželovi. Nebyla jsem přítomna,
tak děkuji touto cestou.
Havlátová Marie

XXXL POUKAZ

-44%
NA VYBRANÝ
NÁBYTEK

10%
PO

NA V U K
A
BYT YBRAN Z
EK N
Ý
A PŘ NÁNÁK
UP ÍŠTÍ

Platí do 30.09. 2017.

Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo zahradního nábytku, akčního a výprodejového zboží
a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění
slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. Poukaz
platí vždy od čtvrtka do neděle, nejpozději do 30.09. 2017. Sleva je počítána z původních prodejních cen
(PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Nevztahuje se na zboží značek Carryhome,
Joop, Tempur, Natuzzi, now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll Collection, Voglauer a Tom Tailor.

www.xxxlutz.cz
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1

Inzerce

Speciální akce od 16. 8. do 8. 9. 2017

Provedeme vám ZDARMA Analýzu stavby těla ( běžná cena od 350,‐ ) na
základě které vám vygenerujeme poměr tuků a svalové hmoty v těle, jak rychlé
máte spalování, dále tzv. metabolický věk a další zajímavé hodnoty. Analýzu
vám provedeme přímo v Modřicích, nebo v našem Wellness centru v Brně – dle
toho co je pro vás lépe vyhovující.
V případě zájmu Vám navrhneme řešení i s úpravou stravovacího plánu pro
dosažení optimálních výsledků.
Nyní stačí navštívit naše stránky

www.kolarovam.trenerzdravi.cz ,

vyplnit krátký dotazník a my se s Vámi následně spojíme.
Nebo nám můžete zaslat

SMS na tel.: 773 496 981 .
2

Nabídne mi někdo ke
koupi domek k trvalému bydlení v okolí Brna.
Zahrada výhodou.
Tel.: 721

387 897

Frézař

Operátor CNC

Brusič

Odlévač

Kovář

Směnový kontrolor

Řidič VZV

NABÍZÍME:

MALBY 14,- Kč/m , nátěry

Prodám andulky.
Modřice
Tel.: 603 858 683

Soustružník

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

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

✓ Stabilní prostředí v české firmě s dlouholetou tradicí
✓ Zajímavé finanční ohodnocení – nadstandardní příplatky
✓ Odborné zaškolení, příležitost kariérního růstu
✓ Bezproblémové spojení MHD a IDOS
✓ Týden dovolené navíc
✓ Příspěvky na stravování, praní pracovních oděvů
✓ Penzijní připojištění, výhodné telefonní tarify a další benefity

tel: 601 387 886
personalista@kovolit.cz
Kovolit, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, tel.: +420 532 157 111, www.kovolit.cz
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VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI 5-15 let
Svobodné malování pro děti, v malém kolektivu
s individuálním přístupem ke každému.

www.mesto-modrice.cz
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VÝUKA ANGLIČTINY
V MODŘICÍCH POKRAČUJE

Učíme se různé malířské a kresebné techniky
a zabrousíme i do prostorového vyjádření
a dějin umění. Kroužek je pro každého kdo rád maluje
a pozoruje svět kolem sebe...

KDY:

září 2017– červen 2018

KDE:

Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem)

Vede MgA Lenka Kamínková v ateliéru na Poděbradově ulici 413 v Modřicích.
Hlásit se můžete na email: Lenus.kaminek@gmail.com

KDO:

cena: 100 kč/hod (pololetí 2900 Kč)

PRO KOHO:

začátečníci, mírně a středně pokročilí
(individuálně i v malých skupinách - max. 4 osoby)
Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ:

příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.

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

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









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

Sháním byt 2-3+1
v dobrém stavu
– Modřice, Rajhrad,
Židlochovice a okolí.
Tel.: 728 901 841

Inzerce
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po

út

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

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

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

18:30

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

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

pá
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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

www.x-trim.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

Události
datum
11. 8. - 13. 8.
4. 9.
od 11. 9.
15. 7. - 8. 9.

čas
17:00

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

akce

místo konání

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

O pohár starosty města Modřice
Veřejné zasedání ZMM
2. ročník výstavy dětských obrázků
Výstava "Příroda v kapce vody"

hřiště Modřice
radnice
radnice
radnice

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

ne

www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
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