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ze 17. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 4. června 2018 v 17 hodin v zase-
dací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné v počtu 

14 zastupitelů (jmenovitě viz pre-
zenční listina, řádně omluven zast. 
Brabec, zast. Konvalinková a Ventru-
ba ohlásili dřívější odchod) řádně

Usnesení 17Z-Ú1/2018:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 17. 

řádného veřejného zasedání ZMM 
Lenku Knotkovou.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 17. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zast. Richarda Tomandla a zast. Ma-
rii Havlátovou.

ZMM schvaluje program 17. řádného 
veřejného zasedání ZMM se změnou 
v bodě 6.2.

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 17Z-1.1/2018: ZMM bere na 

vědomí zprávu starosty města o 
činnosti městského úřadu a RMM 
za období od 16. řádného zasedání 
ZMM do 4. 6. 2018.

Hlasování: 14 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Bod 2 – Projednání stanovených 
úkolů
Usnesení 17Z-2.1/2018: ZMM schvaluje 

návrh na ukončení diskuse k Víceú-
čelové sportovní hale a její přesunutí 
na mimořádné ZMM.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,  
Skalník, Konvalinková)
0 proti
4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Bernátová, Toman-
dl)

Usnesení 17Z-2.2/2018: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění 
úkolů uložených na předchozích 
zasedáních ZMM. 

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo 

Bod 3 – Volba přísedícího k Okresní-
mu soudu Brno-venkov pro období 
2018–2022
Usnesení 17Z-3.1/2018: ZMM volí do 

funkce přísedícího k Okresnímu sou-
du Brno-venkov za město Modřice 
Bc. L.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ha-
vlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skal-
ník, Konvalinková, Bernátová, Mikuš, Procházka)
0 proti 
1 se zdržel (Tomandl)

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta za rok 2017
Usnesení 17Z-4.1/2018: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Modřice za období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Hlasování: 14 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-4.2.1/2018: ZMM zjistilo, 
že účetní závěrka města Modřice za 
rok 2017 poskytuje věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky a tuto účetní 
závěrku města Modřice za rok 2017 
schvaluje bez výhrad. 

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

Usnesení 17Z-4.2.2/2018: ZMM schvalu-
je převedení zisku z hospodaření 
města Modřice po zdanění za rok 
2017 dle Výkazu zisků a ztráty k 31. 
12. 2017 ve výši 40 977 521,19 Kč na 
účet 432 – Výsledek hospodaření 
předchozích účetních období.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, 
Skalník, Tomandl)
0 proti 
4 se zdrželi (Konvalinková, Mikuš, Procházka, 
Bernátová)

Usnesení 17Z-4.3/2018: ZMM schvaluje 
závěrečný účet města Modřice za 
rok 2017 bez výhrad.

Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, 

Skalník, Konvalinková, Mikuš, Tomandl)
0 proti 
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

19:27 odchod zast. Ventruba
Bod 5 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 17Z-5.1/2018: ZMM schvaluje 

bezúplatný převod pozemku p. č. 
1344/4 na Jihomoravský kraj.

Hlasování: 13 pro
0 proti  
0 se zdrželo

19:32 odchod zast. Konvalinková

Usnesení 17Z-5.2/2018: ZMM schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 1341/1 o 
výměře 13m² za cenu 2500 Kč/m² a 
úhradu geometrického plánu firmě 
IRB development, s.r.o.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Havlátová, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, 
Mikuš, Procházka)
0 proti 
2 se zdrželi (Skalník, Tomandl)

Usnesení 17Z-5.3.1/2018: ZMM zamítá 
prodej části pozemku p. č. 49 Ing. T. 
N.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Skal-
ník, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, 
Procházka)
0 proti 
2 se zdrželi (Havlátová, Tomandl)

Usnesení 17Z-5.3.2/2018: ZMM ruší usne-
sení 17Z-5.3.1/2018.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Skal-
ník, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, 
Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Havlátová, Tomandl)
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Usnesení 17Z-5.3.3/2018: ZMM zamítá 
prodej části pozemku p. č. 49.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Skal-
ník, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, 
Procházka)
1 proti (Havlátová)
1 se zdržel (Tomandl)

Bod 6 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2018
Usnesení 17Z-6.1/2018: ZMM bere na vě-

domí Zprávu o hospodaření města 
Modřice v období 1-4/2018.

Hlasování: 12 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-6.2/2018: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2018 roz-
počtu města Modřice na rok 2018 na 
straně příjmů po RO 119 335 400 Kč a 
na straně výdajů po RO 196 159 600 
Kč jako schodkový se schodkem ve 
výši -76 824 400 Kč a financováním 
ve výši 2 770 000 Kč. K financování 
a vyrovnání schodku bude využita 
rozpočtová rezerva města Modřice z 
předchozích let.

Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-6.3/2018: ZMM schvaluje 
pololetní odměnu členům FV a KV, 
kteří nejsou členy ZMM, ve výši 1200 
Kč Ing. Obdržálkovi a Ing. Dolečko-
vé.

Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 

Bod 7 – Projednání OZV města
Usnesení 17Z-7.1/2018: ZMM schvaluje 

OZV č.1/2018, Požární řád obce 
Modřice.

Zast. Šulová nepřítomna hlasování.
Hlasování: 11 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-7.2/2018: ZMM schvaluje 
OZV č. 2/2018 o užívání plakátova-
cích ploch v majetku města.

Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

Bod 8 – Změna zřizovací listiny Ma-
teřské školy Modřice
Usnesení 17Z-8.1/2018: ZMM schvaluje v 

souladu s ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a ust. § 84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, změnu přílohy č. 1 
zřizovací listiny MŠ Modřice, okres 
Brno-venkov, příspěvková organiza-
ce s vyřazením pozemku p. č. 925 z 
majetku MŠ Modřice.

Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo

Bod 9 – Žádost o změnu ÚP
Usnesení 17Z-9.1/2018: ZMM zamítá 
návrh na pořízení plánu / změny územ-
ního plánu Modřice podanou firmou 
Modřice Property Development, a.s., na 
pozemky p. č. 1523/48, 1523/49, 1523/51 
a 2502.

Hlasování: 12 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 

Bod 10 – Zprávy z činností výborů
Usnesení 17Z-10.1/2018: ZMM bere na 

vědomí zápisy č. 34 ze dne 28. 3. 
2018, č. 35 ze dne 25. 4. 2018 a č. 36 
ze dne 17. 5. 2018 z jednání FV.

Zast. Chybíková nepřítomna hlasování.
Hlasování: 11 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-10.2.1/2018: ZMM bere na 
vědomí návrh KV na doplnění údajů 
do formuláře žádosti o přidělení 
městského bytu a návrh kritérií a 
jejich vah a pověřuje RMM a OVV 
posouzením a zapracováním návrhů 
do příslušných dokumentů.

Hlasování: 12 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-10.2.2/2018: ZMM ukládá 
RMM prověřit možnost čerpání 
vody z řeky Svratky nebo vybudo-
vat novou městskou studnu a v této 
souvislosti vypracovat kalkulaci 
potřeby vody na zalévání.

Hlasování: 12 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-10.2.3/2018: ZMM ukládá 
Radě vypracovat plán rozvoje měst-
ské zeleně, který by nastavil jasná 
pravidla výsadby a údržby veškeré 
zeleně a jehož realizace by vedla ke 
zlepšení životního prostředí města.

Hlasování: 12 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Usnesení 17Z-10.2.4/2018: ZMM bere na 
vědomí zápis z kontroly údržby veřej-
ných prostranství ve městě Modřice 
ze dne 10. 5. 2018 a zápis z jednání KV 
ze dne 17. 5. 2018 vč. přílohy k zápisu.

Hlasování: 12 pro
0 proti  
0 se zdrželo

Bod 11 – Různé, diskuze 
Usnesení 17Z-11.1/2018: ZMM schvaluje 

stanovisko ZMM k Upozornění občanů 
lokality Sokolská / U Hřiště ze dne 26. 
4. 2018 na protiprávní stav v Modři-
cích.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlá-
tová, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Procház-
ka, Tomandl)
0 proti 
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)

K bodu 11.2 nebylo přijato usnesení. 

Usnesení 17Z-11.3/2018: ZMM schvaluje 
Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 18. 4. 2016 na akci „Modřice 
– protipovodňová opatření a vyjmu-
tí území z aktivní záplavové zóny“ 
spočívající ve změně termínu dokon-
čení a získání územního rozhodnutí 
do 10/2019.

Zast. Kratochvíl nepřítomen hlasování.
Hlasování: 11 pro 
0 proti 
0 se zdrželo



Jelikož až doposud byly v zápisech ze zasedání ZMM uváděny sáhodlouhé diskuse a 
zápis se tak stával dlouhým, nekonečným textem, zpracovala zapisovatelka na pokyn 
starosty zápis ze 17. zasedání ZMM ze dne 4. 6. 2018 dle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, který zní: „O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, 
který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy 
uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupi-
telstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.“
Ve zde uveřejněném textu zápisu jsou kurzivou zvýrazněny pasáže, které požadoval 
zanést do zápisu jeho ověřovatel zast. Tomandl. Zápis vyhotovený zapisovatelkou a 
odsouhlasený druhou ověřovatelkou zast. Havlátovou tyto texty neobsahoval.

ZÁPIS ZMM č. 17/2018

ze 17. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného 4. června 2018 
v 17 hodin v zasedací síni modřické 
radnice
Přítomno: 14 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina, řádně omluven 
zast. Brabec, zast. Konvalinková a 
Ventruba ohlásili dřívější odchod) 
řádně omluven zastupitel Brabec, 
zastupitel Mikuš a zastupitelka Kon-
valinková, pozdější příchod

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 
města

Jednání zahájil předsedající Josef Šiška 
v 17:10 hodin v zasedací síni modřic-
ké radnice.

Předsedající přivítal přítomné zastupi-
tele, občany a hosty a konstatoval, 
že jednání ZMM bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 
14 přítomných zastupitelů města, což 
je nadpoloviční většina zastupitelů, 
je usnášeníschopné.

Z jednání se řádně omluvila zastupitel-
ka Bernátová.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé:   
zast. Richard Tomandl a zast. Marie 
Havlátová

Zapisovatelka:  Lenka Knotková
Hlasování o návrhu starosty:
14 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupite-
lé návrh programu dnešního jednání 
ZMM:

Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Volba přísedícího k Okresnímu sou-
du Brno-venkov pro období 2018–2022
4) Projednání hospodaření města za rok 

2017

4.1 Zpráva auditorky o výsledku hos-
podaření města v roce 2017

4.2 Schválení účetní závěrky roku 2017
4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 

2017
5) Projednání majetkových transakcí
6) Projednání hospodaření města v roce 

2018
6.1 Zpráva o hospodaření města v 

období 1–4/2018
6.2 Rozpočtové opatření č. 1/2018
6.3 Stanovení pololetních odměn 

členům výborů
7) Projednání OZV města

7.1 Návrh OZV č. 1/2018, kterou se 
vydává požární řád obce

7.2 Návrh OZV č. 2/2018, o udržování 
čistoty veřejných prostranství

8) Změna zřizovací listiny Mateřské 
školy Modřice

9) Žádosti o změny ÚP
10) Zprávy z činnosti výborů

10.1 Zpráva z činnosti FV
10.2 Zpráva z činnosti KV

11) Různé, diskuse
Závěr

Předsedající upozornil na tiskovou chy-
bu u bodu 6.2, kde správně patří RO 
č. 2/2018, a podal návrh na opravu.

Další protinávrhy k návrhu programu 
nebyly předloženy.

Hlasování o programu zasedání se změnou v 
bodě 6.2:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl schválen se změnou.

Předsedající konstatoval, že zápis z 16. 
řádného zasedání ZMM byl schvá-
lenými ověřovateli ověřen a společ-
ně s usneseními řádně uloženy u 
asistentky starosty města k nahléd-
nutí. K dnešnímu dni neobdrženy 
k usnesení a zápisu ze 16. řádného 
zasedání žádné připomínky. Doku-
menty z 16. řádného zasedání ZMM 
byly schválené.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM (Šiška):

ZMM schvaluje zapisovatelkou 17. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
Lenku Knotkovou.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 17. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zast. Richarda Tomandla a zast. Ma-
rii Havlátovou.

ZMM schvaluje program 17. řádného 
veřejného zasedání ZMM se změnou 
v bodě 6.2.

Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
17Z-Ú1/2018

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu

Zprávu přednesl starosta. Zpráva je 
nedílnou součástí zápisu.

V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Šiška, Procházka, zam. 

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

města o činnosti městského úřadu 
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a RMM za období od 16. řádného 
zasedání ZMM do 4. 6. 2018.

Protinávrhy na usnesení nebyly předlo-
ženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-1.1/2018

Bod 2 – Projednání stanovených 
úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi 

zprávu o plnění uložených úkolů na 
zasedání ZMM starostovi či RMM 
včetně příloh k některým uloženým 
úkolům.

Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumen-

tace zaměření stávajícího stavu a 
po posouzení památkáři objektu 
na nám. Svobody 171, ZMM ukládá 
RMM předložit ZMM návrhy na 
budoucí využití objektu.

Plnění úkolu
Město obdrželo všechny objednané 

průzkumy. Kontaktovalo Fakultu 
architektury s nabídkou na vypraco-
vání ročníkového projektu využitel-
nosti, která ve výsledku pro tento 
končící školní rok byla odmítnuta. 
Následně byl osloven Ing. arch. 
Grym, který prověřuje další možnos-
ti postupu pro vypracování studie 
využitelnosti. O výsledku bude ZMM 
informováno – úkol probíhá.

Usnesení 11Z-3.3/2016
ZMM bere na vědomí nabídku převo-

du vodovodu, kanalizace a ČOV v 
majetku společnosti Bobrava, spol. 
s r. o., na město Modřice a pověřuje 
RMM a MO přípravou podkladů ke 
schválení převodu vodovodu, kanali-
zace a ČOV.

Plnění úkolů
Společnost Bobrava doposud nepředala 

podklady a oznámení převodu inže-
nýrských sítí, zejména pak k prove-
dené intenzifikaci ČOV. Od poslední-
ho zasedání ZMM neproběhlo v této 
věci žádné jednání – 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
Město obdrželo stanovisko Odboru 

územního plánování Šlapanice a 
vyjádření OŽP Šlapanice. Nyní se 
očekává ještě stanovisko OÚP JMK k 
souladu se ZÚR JMK a Ministerstva 
dopravy. Následně bude svolána 
pracovní schůzka za účasti města, 
projektantů a správce toku řeky 
Svratky a budou dohodnuty další 
postupy – úkol probíhá.

Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM ukládá RMM prověřit možnost 

vybudování vícegeneračního hřiště 
s venkovními posilovacími stroji na 
pozemku bývalé MŠ na Benešově 
ulici parc. č. 925 a do příštího řádné-
ho zasedání ZMM podat zprávu.

Plnění úkolu

Zpracovává se projektová dokumenta-
ce konečného řešení plochy – úkol 
probíhá.

V diskusi vystoupili:
Tomandl – Zeptal se, jak to vypadá s 

dotčenými pozemky?
Chybíková – Odpověděla, že pozemky 

jsou města a ještě bude potřeba 
vyřídit územní rozhodnutí na změnu 
využití.

Bernátová  – Jak to vypadá s termínem 
realizace? Bude to letos?

Chybíková – Pokud ne celé, tak část 
určitě.

Usnesení 16Z-6.1/2018
ZMM bere na vědomí Požadavek 

majitelů přilehlých nemovitostí o 
navrácení prac č. 49 a 39/11 a odklá-
dá rozhodnutí do vydání vyjádření 
evidence katastru nemovitostí Katas-
trálního úřadu pro JMK.

Plnění úkolu
Katastrální úřad pro JMK předložil 

vyjádření, žádost bude projednána 
v bodě „Projednání majetkových 
transakcí“ – úkol splněn.

Usnesení 16Z-6.3/2018
ZMM bere na vědomí bezúplatný 

převod pozemku p.č. 1344/4 na JMK 
a pověřuje Majetkový odbor přípra-
vou podkladů pro jeho schválení.

Plnění úkolů
Záměr byl zveřejněn na úřední desce. 

Žádost bude projednána v bodě 
„Projednání majetkových transakcí“ 
– úkol splněn.

Usnesení 16Z-8.2.2/2018
ZMM bere na vědomí zprávu z kontroly 

přidělování městských bytů ze dne 
15. 11. 2017 a pověřuje KV konkrét-
ním dopracováním kritérií a vah, 
podle kterých se bude přidělování 
bytů posuzovat.

Plnění úkolu
Vydání Interní směrnice k přidělování 

městských bytů je dle § 102 odst. 2 
písm. d) a e) a § 102 odst. 3 zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb. v kompetenci 
RMM. KV předkládá zápis ze zase-
dání KV ze dne 17.5.2018 a přílohu k 
zápisu s doporučením k přidělování 
bytů. Doporučeními se bude zabývat 
RMM a právník města. – úkol splněn.

Usnesení 16Z-12.1/2018
ZMM bere na vědomí návrh na směnu 

pozemku p.č. 1624/5 v majetku měs-
ta za pozemky p.č. 1624/25, 2092/1 a 
2092/5 v majetku Mgr. D. za účelem 
budoucí výstavby cyklostezky a 
pověřuje starostu přípravou a vyjed-
náním směny pozemků.

Plnění úkolu
Dne 2.5.2018 proběhla osobní schůzka, 

kde majitelka pozemků pí D. souhla-
sila s možností směny. Město nyní 
připravuje veškeré podklady a návrh 
na směnu bude ZMM předložen na 
zářijovém zasedání – úkol probíhá.

Usnesení 16Z-12.4/2018
ZMM ukládá starostovi města Modřice 

zajistit všemi dostupnými pro-
středky ukončení nepovolených 
terénních úprav na pozemcích p.č. 
1690/186, 1690/192, 1690/193,
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1690/194, 1690/195, 1690/196, 1690/197, 
1690/198 do termínu 8. 4. 2018. O 
výsledcích podat zprávu na Zastupi-
telstvu dne 4. 6. 2018.

Plnění úkolů
Město Modřice dne 5. 3. 2018 zaslalo 

datovou schránkou Podnět k prošet-
ření stavu návozu zeminy v lokalitě 
Primál na Stavební úřad Šlapanice a 
OŽP Šlapanice (příloha č. 1). SÚ dne 
9. 3. 2018 vydal Výzvu k součinnosti 
při kontrolní prohlídce ( příloha č. 
2), která se uskutečnila 10. 4. 2018. 
Prohlídky se zúčastnili majitelé 
pozemků, zástupci města, zástup-
ce Stavebního úřadu a zástupce 
OŽP Šlapanice (vše viz. Protokol z 
kontrolní prohlídky – příloha č. 3). 
Následně dne 23. 4. 2018 obdrželi 
účastníci řízení Výzvu Stavebního 
úřadu Šlapanice k bezodkladnému 
zastavení prací (příloha č. 4) na 
pozemcích, které nebyly součástí 
stavebního povolení. Dále dne 2. 
5. 2018 vydal Stavební úřad Šlapa-
nice Oznámení zahájení řízení o 
odstranění stavby (příloha č. 5), kde 
stavebník firma GAS-Transport s.r.o. 
může do 30 dnů požádat o dodateč-
né povolení terénních úprav. Město 
Modřice prostřednictvím e-mailu 
podalo na Stavební úřad Šlapanice 
oznámení o trvajícím závozu zeminy 
do lokality (příloha č. 6) dle sděle-
ní úředníka Stavebního úřadu Ing. 
Pukowietze nesmí zeminu navážet 
na pozemky, na které nebylo vydáno 
povolení, ale na povolené pozemky 
může.

Z kontrolní prohlídky vyplynuly staveb-

níkovi povinné úkony jako geome-
trické výškové zaměření pozemku, 
provedení kontrolních sond v počtu 
6 ks na každé parcele nezávislou 
odbornou firmou do hloubky pů-
vodního terénu, předložit evidenci a 
způsoby nakládání s odpady dove-
zenými na pozemky včetně rozboru 
zeminy, doložení povolení KÚ JMK 
k terénním úpravám pro nakládání 
s odpady a doložení fotodokumen-
tace. Ke dni zpracování zprávy o 
plnění úkolů nebyly obdrženy žádné 
další dokumenty od stavebního 
úřadu.

V diskusi vystoupili:
Bernátová – Zeptala se, na které pozem-

ky se může navážet?
Šiška – Odpověděl, že na 4 pozemky, 

které jsou ve stavebním povolení, 
které teď nemá k dispozici. Pokud si 
pamatuje tak v r. 2010 bylo vydáno 
povolení na 3 pozemky a v r. 2015 
pak na městský pozemek. Co se týče 
našeho pozemku, který byl už předán 
a přesto se na něj naváží, tak jsme 
pana Holáska z fi GAS Transport 
„umravnili“ a už se tam vozí jen 
ornice. Nesmí se navážet na pozemek 
Matochových a pana Brabce.

Bernátová – Sdělila, že závoz i přes 
výzvu st. úřadu týkající se pozemků, 
na které se vozit nemůže, stále po-
kračuje. Podle sdělení občanů a jejích 
vlastních zjištění to bylo 18. 4., 10. 5., 
14. 5., 21. 5., A toho 10. 5. se vozilo 
na všechny pozemky. Volala MP i 
místostarostce, která psala na st. úřad 
a sdělila jí, že MP situaci monitoruje, 

ale výsledek je takový, že firma GAS 
Transport ignoruje úplně všechno. Dle 
stavebního úřadu si firma GAS-Trans-
port vyřizuje dodatečné stavební 
povolení na pozemek pana Brabce, 
bohužel ale nevěděl, zda pan Brabec 
k tomu dal souhlas. Pan Pukowietz, 
pracovník SÚ, je nový a má velmi 
málo informací. Např. vůbec nevěděl, 
že náš pozemek už byl předán k 
užívání v březnu 2016 a tudíž by se 
tam nemělo už nic vozit. Z protokolu 
z kontrolní prohlídky probíhajícího 
návozu mimo jiné vyplynulo, že fi 
GAS Transport je povinna nechat 
provést na každé parcele 6 sond v 
hloubce původního terénu a předložit 
do 24. 4. 2018 průběžnou evidenci a 
způsoby nakládání s odpady dove-
zenými na pozemky včetně rozboru 
zeminy. Podle dnešního sdělení 
pracovnice OŽP Šlapanice GAS 
Transport nic nepředložil. Vzhledem 
k tomu, že situace je pořád neutěšená 
a administrativní úkony trvají dlouho, 
navrhuje zavést taková opatření, 
která by fyzicky zamezila vjezd 
nákladních automobilů bez povolení 
města do doby, než celá tato kauza 
bude vyřešena. Nejen osadit dopravní 
značku, ale i závoru.

Tomandl – Konstatoval, že situace na 
Primálu je nevratná. Nerozumí tomu, 
proč v této lokalitě bylo potřeba 
vyrovnávat terén, a to ještě odpady 
a město není schopno zamezit tomu, 
aby zavážení pořád pokračovalo. 
Co město vedlo k tomu, aby se tam 
začalo zavážet?

Šiška – Zavážení povolil stavební úřad. 
Tehdejší firma AGRO tvrdila, že 
pozemky jsou jejich, a dalo k zavá-
žení souhlas. Modřice daly souhlas k 
závozu naší cesty, která byla upro-
střed pozemků, protože by tam jinak 
vznikla třímetrová rýha.

Tomandl – Jsou to obrovské plochy, 7 
m vysoké, které už nikdo nespraví. 
Sdělil, že to vypadá jako připravený 
pozemek pro další haly.

Šiška – Podle územního plánu se tam 
stavět nemůže, je tam zemědělská 
půda. Na tento návoz bude rozhrnuta 
ornice.

Bernátová – Uvedla, že se p. starosta 
odvolává na st. úřad, ale když už k 
této katastrofě došlo, město dělalo vše 
proto, aby od fi GAS Transport nedo-
stalo dostatek peněz, aby se území 
dalo zrevitalizovat. Částka 600 tis. Kč, 
na kterou měli splátkový kalendář, 
který navíc nedodržovali, je směšná – 
na skládce v Žabčicích by za uložení 
takového množství zeminy zaplatili 
5,7 mil. Kč.

Šiška – Ano, ale nic by s tím nedělali. Jen 
by to vysypali a město by to muselo 
zpracovat. Dále doporučil zastupite-
lům, aby 26.6. došli na další svolané 
místní šetření OŽP Šlapanice, viz. 
podklady na stole.

Tomandl – Uvedl, že město žádný závoz 
pozemků nepotřebovalo. Dopustilo, 
aby situace došla do takových konců 
a teď se budeme bavit, co s tím. 
Konstatoval, že u povolování závozu 
nebyl a nikdy by to neodsouhlasil.

Šiška – Pak by byl nesouhlas obce a 
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stavební úřad by to stejně povolil, 
protože to jsou věci v souladu se 
stavebním zákonem.

Bernátová – Má připomínku, že pokud 
by paní místostarostka jednala už 
minule, když v ZMM zazněl požada-
vek na osazení značky zákaz vjezdu, 
mohlo už tam něco být. Nic projedná-
no nebylo a uplynuly už 3 měsíce, tak 
vznesla požadavek, aby se o návrhu 
jejího usnesení hlasovalo. 

Skalník – Zeptal se, co by se stalo, kdyby 
fi GAS Transport bylo uloženo zapla-
tit zmiňovanou částku cca 5,7 mil. Kč. 
Jestli by tato částka byla pro firmu li-
kvidační, jak uváděl p. starosta, nebo 
kdyby firma tehdy skončila, jestli by 
nezaniklo i stavební povolení a dál by 
se tam nic nevozilo.

Šiška -– Odpověděl, že tehdy na náš 
pozemek bylo navezeno tisíce m 3 ze-
miny, aniž jsme k tomu dali povolení. 
S cenou, kterou uvedla p. Bernátová 
souhlasí, ale když se na skládku 
doveze materiál, tak už se o to ten 
dovozce nemusí dál starat. Takže po-
kud by Modřice takto postupovaly a 
fi GAS Transport by uvedenou částku 
zaplatila, musely by si pak najmout 
firmu, která by pak terén upravila.

Konvalinková – Zpochybnila výši částky 
5,7 mil. za úpravu pozemku.

Skalník – Uvedl, že sice před 7 lety tam 
byly tisíce tun „zeminy“, ale po této 
době je tam minimálně dvojnásobek. 
Kdyby se tehdy žádalo po fi GAS 
Transport cca 5,7 mil. Kč a ta by je 
uhradila, město mohlo pozemek 
revitalizovat, a kdyby firma zanikla, 
zaniklo by i stavební povolení a další 

závoz by neprobíhal.
Šiška – Upozornil, že závorou se omezu-

je soukromým vlastníkům přístup na 
jejich pozemky.

Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM ukládá místostarostce zajistit v 

zákonné lhůtě zamezení vjezdu 
na účelovou komunikaci kolmou k 
silnici 152 – pozemky p. č.1667/85, 
1667/86, 1667/87, 1667/88, 1667/89, 
a to závorou a dopravní značkou 
Zákaz vjezdu motorových vozidel s 
dodatkovou tabulkou Pouze s povo-
lením obce.

Bernátová – Myslí si, že by neměl být 
problém ani pro myslivce, ani pro 
soukromé zemědělce, kteří tam mají 
pozemky, vyřídit si na obci povo-
lení a dostat klíče k závoře. Ostatní 
osoby tam s vozidly, podle jejího 
názoru, nemají co dělat.

Šiška – Upozornil, že závorou se ome-
zuje soukromým osobám přístup na 
jejich pozemky.

Hlasování o návrhu:
7 pro (Bernátová, Tomandl, Konvalinková, Skalník, 
Procházková, Mikuš, Kratochvíl)
0 proti
7 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Šulová, Havlátová, 
Ventruba, Doleček, Slaný)
Návrh nebyl přijat.

Konvalinková – Zeptala se členů koa-
lice, jestli mají jiný návrh, který by 
tuto situaci řešil.  Konkrétně pak 
zast. Dolečka, který je za Stranu 
zelených a měla by ho tato kauza 
zajímat a měl by prosazovat ochranu 
životního prostředí, co on s tím chce 

dělat, když hlasoval proti tomuto 
návrhu? Podá jiný návrh?

Bernátová – Přidala se k zast. Konvalin-
kové a zeptala se zast. Dolečka, jak 
tuto situaci chce řešit.

Doleček – Vyzval, aby to opozice 
předložila na příštím zasedání jako 
bod, aby byly doloženy podklady a 
povolení. Podle něj závora nebude 
fungovat.

Konvalinková – Nechápe, proč bychom 
my měli něco předkládat, domnívá 
se, že by to mělo být zájmem p. Do-
lečka už toho důvodu, že je předse-
dou modřické Strany zelených. Opět 
zast. Dolečka vyzvala, aby předložil 
jiný návrh řešení, který je hodný 
Strany zelených.

Doleček – Odpověděl, že neví, proč by 
to měl řešit on, a uvedl, že nemá jis-
totu, že čísla parcel, které tady zast. 
Bernátová uvádí, jsou ověřená, a že 
to, co navrhuje, je zoufalé.

Šiška – Zdůvodnil, proč se zdržel hla-
sování. Myslí si, že p. Chybíková by 
nic nevyřešila. Nezískala by vyjád-
ření majitelů pozemků, protože my 
závorou a zákazem vjezdu omezu-
jeme přístup soukromým osobám 
na jejich pozemky. Cesta, která je 
účelová, je veřejná. Kdyby v návrhu 
usnesení bylo prověřit možnost 
osazení závory a značky, tak by s 
tím souhlasil.

Bernátová – Sdělila, že o tom jednalo již 
minulé ZMM. Navíc pak písemně žá-
dala  místostarostku o zajištění těch-
to opatření (zákaz vjezdu apod.), a 
ta jí sdělila, že se to musí projednat, 
ale nic neprojednala.

Konvalinková  – Doporučila tedy uložit 
úkol starostovi, aby prověřit možnost 
osazení závory a zákazu vjezdu na 
účelovou komunikaci

Bernátová – Uvedla, že zde je velký 
problém. Vzhledem k tomu, že na 
uvedené pozemky se stále naváží, tak 
čím déle budeme prověřovat naše 
možnosti, jak tuto situaci řešit, tím víc 
tisíců tun zde přibude. Musíme proto 
konat, jak nejrychleji to bude možné.

Současně ještě reagovala na vyjádření 
p. Dolečka. Uvedla, že její návrh na 
usnesení je opravdu zoufalý čin, 
protože už neví, jak tuto situaci řešit 
a chtěla, aby se fyzicky zabránilo 
vjezdu fi GAS Transport a pak se řešily 
administrativní věci. P. Doleček měl 
celou dobu, co je členem ZMM a co se 
zde tato kauza projednává, možnost 
se na ni obrátit. Ráda by mu všechno 
vysvětlila a ukázala všechny podkla-
dy, které má. P. Doleček zájem celou 
dobu neměl a nyní se vymlouvá na 
to, že by návrh na usnesení schválil, 
kdyby o tom víc věděl a že ona má 
vydat správné usnesení a pak že to 
odhlasuje.

Myslí si, že předjímat, že návrh na osaze-
ní závory a příslušné dopravní značky 
nebude Policí ČR a majiteli pozemků 
schválen, je špatné. Když to nezkusí-
me, nikdy se to nedozvíme.

Konvalinková – úkol starostovi:
 Na mimořádném ZMM sdělit možnost 

osazení příjezdové polní cesty na 
Primál závorou a dopravní značkou 
Zákaz vjezdu.

Skalník – Jeví se mu jako dobré řešení 
napsat všem vlastníkům pozemků, 
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ať doloží, že ta stavba na jejich 
pozemku je povolená.

Šiška – V podkladech jsou uvedené 
pozemky, na kterých je stavba 
povolena.  

Přečetl čísla parcel (1690/186, 
1690/195, 1690/196, 1690/198), na 
kterých probíhají terénní úpravy, 
uvedené ve „výzvě k součinnosti 
při kontrolní prohlídce“ vydané 
SÚ Šlapanice.            

Bernátová – Upozornila na to, že 
úpravy zde sice probíhají, ale 
nejsou povolené. Ve výzvě k 
bezodkladnému zastavení prací,-
vydané rovněž SÚ Šlapanice dne 
11. 3. 2018, je firma GAS Transport 
vyzvána k bezodkladnému zasta-
vení prací na všech uvedených 
pozemcích. Takže znovu vyzvala 
starostu, aby sdělil, na kterých 
pozemcích jsou terénní úpravy 
povoleny.

Skalník – úkol místostarostce:
U těch majitelů pozemků, kteří 

nemají stavební povolení, zjistit, 
na základě čeho úpravy provádí a 
jak jim zamezit.

Chybíková – Majitelé pozemků nemo-
hou mít stavební povolení. To má 
firma GAS Transport.

Mikuš – Domnívá se, že majitelé po-
zemku jako účastníci stavebního 
řízení musí mít stavební povolení.

Šiška – Od majitelů pozemků má 
firma GAS Transport podepsa-
né plné moci. Shrnul, že všem 
zastupitelům pošle kopii sta-
vebního povolení, aby věděli, o 
které pozemky se jedná, napíše 

majitelům pozemků o možnosti 
osazení cesty závorou a značkou 
Zákaz vjezdů a vyzve majitele 
pozemků, na kterých není prav-
děpodobně stavební povolení, na 
základě čeho se provádí úpravy 
na pozemcích.

Bernátová – Konstatovala, že ve 
skutečnosti nemá povolení žádný 
pozemek. Jediní, kteří na samém 
začátku povolení nedali, byli Ma-
tochovi a jejich pozemek byl z do-
datečného stavebního povolení z 
r. 2010 vyňat a přesto jim byl zave-
zen. Na ostatní pozemky majitelé 
povolení dali, protože firma AGRO 
Modřice jim zřejmě dala nějaké 
peníze. Ale to stavební povolení 
z roku 2010 skončilo v roce 2011 a 
vše co se na pozemcích dělá po 
roce 2011, se dělá na černo.

Chybíková  – Sdělila, že když je ve 
stavebním povolení uvedena ně-
jaká lhůta, neznamená to, že toto 
stavební povolení po této lhůtě 
automaticky skončí. Neskončí.

Tomandl -– Vyjádřil svůj názor, že 
tato debata je zbytečná, protože 
koalice nemá zájem to vyřešit. Je 
smířená s tím, že pozemky jsou 
zavezeny. Město trpí protiprávní 
jednání a nechá SÚ Šlapanice 
dělat, co chce.

Úkoly uložené bez usnesení:

zast. Mikuš
 Návrh na umístění informace o 

poskytnuté dotaci od města na 
viditelném místě u kostela.

 Plnění úkolu
 Informace o přidělené dotaci je 

zveřejněna na vývěsce u kostela.
Bernátová – Poznamenala, že u kostela 

chybí výše přidělené dotace.
Chybíková – Částka tam není, protože se 

tam každý rok dávají peníze
zast. Mikuš
 MP bude více dohlížet před ZŠ na 

ul. Komenského, případně fotit a 
následně pokutovat zastavování na 
přechodu nebo bezprostředně za 
ním.

 Plnění úkolu
 MP Modřice provádí zpřísněnou 

kontrolu parkování u ZŠ Komenské-
ho.

V diskusi vystoupili:
Mikuš – Zeptal se na přestupky v dopra-

vě, zda by je neměla řešit přestupko-
vá komise.

Žaloudková – Konstatovala, že dopravní 
přestupky komise neřeší, řeší přestup-
ky proti občanskému soužití.

zast. Skalník
 Požádal o vyúčtování akce Pohár 

starosty v kopané za rok 2016 a 2017.
Plnění úkolu
Vyúčtování sportovní akce „Fotbalový 

turnaj mladších žáků O pohár staros-
ty města Modřice“ je přílohou č. 7 
této Zprávy o plnění úkolů.

V diskusi vystoupili:
Skalník – Položil dotazy k tabulce vyúč-

tování, zda v roce 2017 nebyly žádné 
příjmy?

Mulíček – Jedná se o vyúčtování, kolik 

stojí turnaj město Modřice.
Šiška – To byste si musel požádat o vyúč-

tování na Městský fotbalový klub.
Mikuš – Konstatoval, že problém vidí 

v tom, že se část dotace ve výši 100 
000 Kč v r. 2016 nikde nevyúčtovala. 
Označil to za podvod.

Mulíček – Odpověděl, že veškeré financo-
vání podléhá přezkumu.

Bernátová – Sdělila, že by jí to nevadilo, 
kdyby tuto výhodu nevyúčtovat 100 
000 Kč využívaly i jiné spolky, a ne 
jen fotbalový klub.

Šiška – Chyba v uzavřené smlouvě byla 
opravena a veškeré dotace Městské-
mu fotbalovému klubu byly městu 
řádně vyúčtovány.

zast. Bernátová
 Požádala o zveřejnění v Modřickém 

zpravodaji aktuálního seznamu úřed-
níků na MěÚ Modřice i s telefonními 
čísly.

Plnění úkolu
Seznam a kontakty na úředníky města 

Modřice byl zveřejněn ve Zpravodaji 
č. 4/2018.

zast. Procházka
 Upozornil na spoustu nebezpečných 

děr např. Havlíčkova – Hybešova – 
aspoň provizorně díry opravit.

Plnění úkolu
V měsíci dubnu byla provedena oprava 

výtluků na místních komunikacích a 
přes letní měsíce budou opravy dále 
pokračovat.

Informace ZMM:
Víceúčelová sportovní hala
Ustanovená hodnotící komise dne
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 12. 4. 2018 provedla veřejné otevírání 
obálek. Následně proběhlo vyhod-
nocení a posouzení nabídek. Na 2. 
zasedání komise dne 9.5.2018 bylo 
schváleno vyhodnocení nabídek a 
doporučeno RMM schválení nejvý-
hodnější nabídky na dodavatele díla.

 Nejvýhodnější nabídka
Sdružení pro výstavbu sportovní haly 

Modřice SYNER, s.r.o. – MORAVO-
STAV Brno, a.s. – cena 189 779 338 
Kč bez DPH, délka realizace 437 dní

Ostatní nabídky
IMOS – cena 202 795 602,28 Kč bez DPH, 

realizace 514 dní
HOCHTIEF – cena 199 336,36 Kč bez 

DPH, délka realizace 499 dní

RMM na své schůzi dne 21. 5. 2018 
schválila navrženého dodavatele s 
nejvýhodnější nabídkou. Po uplynutí 
zákonných lhůt bude svoláno mimo-
řádné zasedání ZMM k projednání 
a případnému schválení smlouvy 
o dílo se Sdružením pro výstavbu 
sportovní haly Modřice SYNER, s.r.o. 
– MORAVOSTAV Brno, a.s. Předpo-
kládaný termín konání mimořádné-
ho ZMM je 25. 6. 2018 v 18 hod.

V diskusi vystoupili:
Bernátová – Zeptala se, jak je možné, 

že už v prosinci věděla, která firma 
vyhraje výběrové řízení? Mohl by to 
p. starosta jako stavař vysvětlit?

Šiška – Zeptal se zast. Bernátové, od 
koho se toto dozvěděla? Nabídky 
viděl 12. 4. při otevírání obálek. 
Konstatoval, že to musel být nějaký 
jasnovidec.

Bernátová – Odpověděla, že nebude 
uvádět, od koho se toto dozvěděla, že 
nebude dotyčného uvádět do nebez-
pečí. Dále konstatovala, že k hale 
byla vyhlášena anketa, zda občané 
souhlasí s realizací stavby sportovní 
haly za uvedených podmínek, tj. cca 
o 100 mil. Kč dražší, než byl původ-
ní záměr. To znamená, že vedení 
obce přenáší odpovědnost za stavbu 
na občany, i když se její výsledky 
nemusí zohledňovat. Upozornila 
na anketu týkající se využití domu s 
podloubím na nám. Svobody, které 
se zúčastnilo cca 8 lidí, z toho 5 
podporovalo názor p. starosty a ten 
pak považoval výsledky ankety za 
směrodatné. Osobně si myslí, že tato 
anketa bude mít daleko větší počet 
účastníků, protože jak zná modřické 
občany, sport je zajímá mnohem víc 
než kultura. Proto se domnívá, že měl 
být stanoven minimální počet osob, 
který by se měl k anketě vyjádřit, 
aby se k těm výsledkům dalo přihlí-
žet. Dále vyjádřila svůj nesouhlas s 
konáním ředitelky ZŠ Modřice, která 
emailem oslovila rodiče žáků s tím, 
že děti, pokud by se tato předražená 
hala nepostavila, by cvičily ráno od 
7 hod. i v pátek odpoledne a vyzvala 
je k účasti na anketě s přihlédnutím 
k těmto okolnostem. Čili čteno mezi 
řádky, aby podporovali halu za 200 
mil. Kč. Dle jejího názoru by ředitelka 
měla být přísně apolitická.

– Dále se zeptala, zda v té částce 7,5 mil., 
která je předběžnou kalkulací příjmů 
města, jsou dotace na nájem těm jed-
notlivým subjektům, které budou halu 

využívat?  Čili jestli je tam obsažena 
ta částka, kterou město dává ZŠ na 
tytéž účely.

Šiška – Odpověděl, že v této částce je 
kalkulován pronájem při využitelnos-
ti 60 % tohoto objektu. Pokud budou 
přiznány dotace těmto subjektům 
(fotbalisté, nohejbalisté, ZŠ apod.) 
na úhradu nájmu, budou to platit z 
dotací. Pokud ne, budou si to platit ze 
svých zdrojů.

Skalník  – Požádal o zaslání tohoto výpo-
čtu a zeptal se, proč se město pouští 
do zřízení hotelu, čili do věcí, které 
jsou určeny především pro soukromý 
sektor?

Šiška – Nejedná se o hotel, ale o ubytová-
ní v rámci sportovního zařízení. Např. 
ubytování na turnaji ve fotbale stojí 
město cca 100 tis. Kč.

Skalník -– Se zeptal, co bude pak město s 
tímto zařízením dělat ve zbytku roku, 
kdy žádná sportovní akce nebude?

Šiška – Bude se využívat dál na ubytová-
ní (veletrh apod.).

Skalník – Myslí si, že město rozhodně ne-
bude provozovat hotel o 70 lůžkách 
a někomu ho dá do nájmu. Pak bude 
mít sice příjmy z pronájmu, ale záro-
veň bude platit za ubytování, takže to 
podle něj nemá žádný smysl.

Šiška – Uvedl, že město může hotel pro-
vozovat samo.

Tomandl – Podle něj pak město bude pro-
vozovat wellness, a ne víceúčelovou 
sportovní halu

Mikuš – Našel si, že v architektonické 
soutěži byla jedna z podmínek, že 
město má 60 mil. Kč bez DPH. Zají-

malo ho, kolik stál projekt?
Šiška – 4,5 mil. Kč.
Mikuš – Oponoval, že tím tedy nebyla 

splněna podmínka 60 mil. Kč a teď 
vám nevadí stavět za 200 mil. Kč?

– Zeptal se, kolik by stála druhá varianta?
Šiška – Dle předloženého návrhu z 

architektonické soutěže odhaduje 230 
mil. Kč.

Konvalinková  – Konstatovala, že osobně 
volala architektovi 2. varianty. Ten 
momentálně staví podobnou halu v 
Zábřehu a je za 64 mil. Kč. Řekla, že 
jí u modřické haly garantoval cenu do 
100 mil. Kč. V Českých Budějovicích 
se staví taky něco podobného a cena 
je kolem 100 mil. Kč

Procházka – Zeptal se, zda to, že ředi-
telka školy e-mailem obeslala rodiče 
žáků s výzvou hlasovat v anketě, byla 
její iniciativa, nebo to dostala úkolem 
z vedení města? A vy jako starosta 
myslíte, že je to vhodné?

Šiška – Ano, byla to aktivita ředitelky. 
Škola je samostatný právní subjekt, 
nemůžu jí nařizovat, co má či nemá 
dělat.

Procházka – Řekl, že ředitelka ZŠ by 
měla být apolitická, a pokud takto 
vstupuje do politických rozepří, pro-
tože hala je jádro jakéhosi konfliktu 
mezi koalicí a opozicí, toto vidí jako 
důvod k jejímu odvolání.

Šiška -– Řekl p. Procházkovi, ať dá návrh.
Procházka  -– ZMM ředitelku nejmenuje, 

pokud ví, RMM dává doporučení 
krajskému úřadu.

Slaný – Sdělil, že e-mail četl a nevidí v 
tom žádnou politickou agitaci.
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Tomandl – Navrhl zrušení této soutěže, 
vypsání znovu na sportoviště sportov-
ních rozměrů.

Skalník – Zhodnotil anketu a konstatoval, 
že žáci novou halu potřebují, ale 
nechápe, proč se ke sportovní hale 
přilepilo tolik dalších věcí, které se 
školou nesouvisí. Mail ředitelky ZŠ 
vidí jako nešťastný a špatně podaný. Z 
něj vyplývá, že dnes děti moc necvičí, 
ale když bude nová hala, tak budou. 
Anketa nenabízí jinou variantu.

Slaný – Oponoval a sdělil svůj pohled na 
anketu.

Šiška – Sdělil, že k hale bude svoláno mi-
mořádné ZMM na schválení smlouvy. 
To je v kompetenci ZMM, tudíž není 
ještě rozhodnuté, že se bude hala 
stavět.

Mikuš – Zeptal se, jaké jsou jiné možnos-
ti?

Šiška– Sdělil, že pokud se neschválí 
smlouva, bude všechno zrušeno a 
začne se od začátku.

Bernátová – Řekla, že je pro, aby se s 
tělocvičnou něco udělalo, ale toto 
je opravdu megalomanský projekt a 
městu zůstane málo peněz na investi-
ce v příštích obdobích.

Konvalinková – Zopakovala, že v Zábře-
hu staví podobnou halu za 64 mil. Kč.

Šiška – Zeptal se, co v té hale mají? V Ne-
bovidech teď postavili sportovní halu 
za 33 mil. Kč – hrací plocha 18 x 24 m 
(v Modřicích bude 2x taková), 2 šatny 
a malá posilovna a pódium.

Mikuš – Zeptal se, zda je pravda, že žád-
ná z dotací nevyšla?

Šiška – Odpověděl, že je to pravda, 

protože Modřice nejsou sportovní 
klub a nejedná se o rekonstrukci, ale 
novostavbu.

Občan Hejtmánek – ZMM ví, že hala 
bude stát přes 100 mil. a přitom město 
odmítlo příjem 20 mil. z hazardu.

Tomandl – Zhodnotil, že když se řeší 
sportovní hala, měl by být i sportovní 
rozměr bazénu. Je pro vypsání nové 
soutěže.

Občan Fňukal – Navrhl vypsat k hale 
referendum.

Šiška – Oponoval, že když se vypíše refe-
rendum, tak se může rovnou soutěž 
zrušit, jelikož uplynou zákonné lhůty 
na výběr dodavatele a podpis smlou-
vy o dílo.

Návrh na usnesení (Kratochvíl):
ZMM schvaluje návrh na ukončení dis-

kuse k Víceúčelové sportovní hale a 
její přesunutí na mimořádné ZMM.

Protinávrhy na usnesení nebyly před-
loženy.

Hlasování o návrhu:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, 
Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, 
Konvalinková)
0 proti
4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Bernátová, Toman-
dl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-2.1/2018

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

města o plnění úkolů uložených na 
předchozích zasedáních ZMM.

Protinávrhy na usnesení nebyly před-
loženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 17Z-2.2/2018

Bod 3 – Volba přísedícího k Okresní-
mu soudu Brno-venkov pro období 
2018-2022
V podkladech zastupitelé obdrželi před-

ložený návrh na zvolení přísedícího 
k Okresnímu soudu Brno-venkov, 
Polní 39, Brno, IČ 00025071 včetně 
potřebných příloh doložených kan-
didátem na tuto funkci R. di L. Pan L. 
se z důvodu své vytíženosti nemohl 
na zasedání ZMM osobně dostavit. 
Kandidát tuto funkci vykonává od 5. 
8. 2014, kdy byl tehdejším ZMM 9. 6. 
2014 do funkce jednohlasně zvolen. 
Pan L. svoji funkci vykonával svě-
domitě, od soudu nebyly dokládány 
jakékoliv stížnosti či připomínky 
na jeho práci, a proto předsedající 
navrhl kandidáta schválit i v jeho ne-
přítomnosti. Doložením svých údajů 
je se svojí kandidaturou a zvolením 
srozuměn. Současně jeho zvolení 
navrhuje okresní soud, což je znám-
ka spokojenosti s jeho činností v 
končícím období.

V diskusi vystoupili:
zast. Procházka, Kratochvíl

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM volí do funkce přísedícího k 

Okresnímu soudu Brno-venkov za 
město Modřice Bc. L.

Protinávrhy na usnesení nebyly před-
loženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Slaný, 
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Konvalinko-
vá, Bernátová, Mikuš, Procházka)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 17Z-3.1/2018

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta za rok 2017
4.1 Zpráva auditorky o výsledku hospo-

daření města v roce 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprá-

vu o výsledku přezkoumání hospo-
daření města Modřice za období od 
1.1.2017 do 31.12.2017 včetně příloh a 
výkazů účetnictví města. Zprávu vy-
pracovala externí společnost AUDIT-
-DANĚ spol. s r.o., Vídeňská 89, Brno, 
IČ 64510727 zastoupená Ing. Pavlou 
Dvořákovou.  Zpráva byla společně 
s ostatními dokumenty projednána 
na zasedání FV a RMM. Dle vyjá-
dření ohledně nalezených chyb a 
nedostatků na straně 4. zprávy, byly 
nedostatky zjištěné při dílčím pře-
zkoumání k 31.12.2017 odstraněny a 
při přezkoumání hospodaření města 
Modřice za rok 2017 nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky. Přezkou-
mání bylo provedeno v souladu s 
ustanovením §4 odst. 7 zákona č. 
420/2004 Sb., ustanovením §2 písm. 
c) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Krátký 
komentář přednesla předsedkyně 
FV zast. Šulová.
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Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o výsled-

ku přezkoumání hospodaření města 
Modřice za období od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-4.1/2018

4.2 Schválení účetní uzávěrky roku 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi doku-

menty k projednání účetní závěrky 
roku 2017. Jedná se o podklady pro-
jednané v bodě 4.1 a inventarizační 
zprávy. Současně v zápise č.36 ze 
dne 17. 5. 2018 z jednání FV dospěl 
FV k závěru, že účetní závěrka 
města za rok 2017 poskytuje věrný a 
poctivý obraz účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky a doporuču-
je ZMM schválit účetní závěrku měs-
ta Modřice za rok 2017 bez výhrad.

V rámci projednávání dokumentu 
účetní závěrky musí dle zákona a 
informací auditorky být v případě 
nesouhlasu také sděleno, jaké jsou 
výhrady k tomuto dokumentu. 
Následně budou výhrady začleněny 
do usnesení ZMM a musí být na ně 
vypracováno nápravné opatření, 
které bude zkontrolováno, že bylo 
provedeno. Dále v rámci projednání 
FO navrhuje převedení zisku z hos-
podaření města Modřice po zdanění 

za rok 2017 dle Výkazu zisků a ztráty 
k 31. 12. 2017 ve výši 40 977 521,19 Kč 
na účet 432 – Výsledek hospodaření 
předchozích účetních období.

Krátký komentář přednesla předsedky-
ně FV zast. Šulová.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zjistilo, že účetní závěrka města 

Modřice za rok 2017 poskytuje věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky a 
tuto účetní závěrku města Modřice 
za rok 2017 schvaluje bez výhrad.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, 
Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Kon-
valinková, Tomandl, Mikuš)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-4.2.1/2018

V diskusi vystoupili:
Šiška – Vyzval zast. Bernátovou a Pro-

cházku ke sdělení výhrad k účetní 
závěrce města za rok 2017, když se v 
hlasování zdrželi.

Procházka – Sdělil, že se při tomto hlaso-
vání schvalují nějaké částky, že jsou 
správně a to bez výhrad, a to nejsme 
schopni posoudit.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje převedení zisku z hos-

podaření města Modřice po zdanění 
za rok 2017 dle Výkazu zisků a ztráty 
k 31. 12. 2017 ve výši 40 977 521,19 Kč 

na účet 432 – Výsledek hospodaření 
předchozích účetních období.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Sla-
ný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl)
0 proti
4 se zdrželi (Konvalinková, Mikuš, Procházka, 
Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-4.2.2/2018

4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 
2017

V podkladech zastupitelé obdrželi 
dokumentaci k Závěrečnému účtu 
města Modřice za rok 2017. Sou-
částí závěrečného účtu je zpráva 
auditorky o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Modřice projed-
naná v samostatném bodě, Výkazy 
zřízených příspěvkových organi-
zací, 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. b), ve znění pozdějších předpi-
sů, schvaluje ZMM. I zde v případě 
nesouhlasného stanoviska by měli 
být sděleny výhrady pro nesouhlas-
né stanovisko.

V diskusi vystoupili:
zast. Bernátová, zam. Žaloudková, 

Mulíček

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje závěrečný účet města 

Modřice za rok 2017 bez výhrad.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, 
Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Kon-
valinková, Mikuš, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 16Z-4.3/2018

 
19:27 odchod zast. Ventruba

Bod 5 – Projednání majetkových 
transakcí
5.1 Bezúplatný převod pozemku 

p.č.1344/4
V podkladech zastupitelé obdrželi 

komentář, žádost a mapový podklad 
k bezúplatnému převodu pozemku 
p.č. 1344/4, o který požádal Jihomo-
ravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno, 
IČ 70888337. Pozemek se nachází v 
prostoru mostu přes D52 na Želeši-
ce.

Podrobný komentář přednesla vedoucí 
MO Bc. Höklová.

Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje bezúplatný převod po-

zemku p.č. 1344/4 na Jihomoravský 
kraj.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 17Z-5.1/2018

19:32 odchod zast. Konvalinková

Zprávy z radnice Zprávy z radniceZpravodaj 7-8/2018



1125224 www.mesto-modrice.cz

5.2 Prodej části pozemku p.č. 1341/1
V podkladech zastupitelé obdrželi 

komentář, žádost, fotodokumen-
taci a mapové podklady k prodeji 
části pozemku p.č. 1341/1 o výměře 
cca 13 m² za cenu dle znaleckého 
posudku 2500 Kč/m², kterou podala 
společnost IRB development, s.r.o., 
Škrouchova 39, Brno, IČ 27760031. 
Jedná se o pozemek v sousedství 
pozemku žadatele na ulici Brněn-
ská. Podrobný komentář přednesla 
vedoucí MO Bc. Höklová.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku 

p.č. 1341/1 o výměře 13 m² za cenu 
2500 Kč/m² a úhradu geometrického 
plánu firmě IRB development, s.r.o.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, 
Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, 
Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Skalník, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-5.2/2018

5.3 Převod části pozemku p.č. 49
V podkladech zastupitelé obdrželi 

komentář a žádost paní Ing. T. N., 
Modřice, o odkup části pozemku p.č. 
49, která se nachází za domem žada-
telky. Věc kolem pozemků je značně 
komplikovaná, a proto podrobný 
komentář přednesla vedoucí MO Bc. 
Höklová.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej části pozemku p.č. 

49 Ing. T. N.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Skalník, Slaný, 
Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Havlátová, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-5.3.1/2018

Další diskuse ke znění usnesení.

Návrh nového usnesení:
ZMM ruší usnesení 17Z-5.3.1/2018.
Hlasování o novém návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Skalník, Slaný, 
Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Havlátová, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-5.3.2/2018

Návrh aktualizovaného usnesení k pro-
jednávanému bodu:

ZMM zamítá prodej části pozemku p. č. 
49.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o aktualizovaném návrhu na 
usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Skalník, Slaný, 
Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Mikuš, Procházka)
1 proti (Havlátová)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-5.3.3/2018

Bod 6 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2018
6.1 Zpráva o hospodaření města v obdo-

bí 1-4/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Komentář k hospodaření města za 
období 1-4/2018 s výpočtem ukazate-
le dluhové služby.

Strana příjmů je naplněna z 26,63 % 
 31 784 540,23 Kč

(shodné období 2017 26,83 % 
 28 646 654,05 Kč)

Strana výdajů je čerpána 11,10 % 
 21 777 477,64 Kč

(shodné období 2017 22,11 % 
 20 784 880,14 Kč)

Strana příjmů je plněna dle plánu a 
daného období.

Strana výdajů je plněna z nižšími 
procenty, neboť doposud nebyla 
započata výstavba největší investice 
víceúčelové sportovní haly a ostatní 
investiční akce nejsou doposud roz-
pracovány a nefakturovány.

Při porovnání skutečných příjmů a 
výdajů má město  
 +10.007.062,59 Kč

Na účtech města je k 30. 4. 2017 celkem  
 110.336.324,12 Kč

(na počátku roku bylo 100,6 mil. Kč)
Na úvěrech město dluží k 30. 4. 2017  

 33.080.445,15 Kč
(úvěr k 30. 4. 2017 – 35.782.103,74 Kč)
Město meziročně splatilo na úvěrech  

 2.701.658,59 Kč
Na dlouhodobě přijatých zálohách 

zůstává 54.300,00 Kč
Dluhová služba je ukazatelem vyčíslena 

na 2,95% což je méně než v říjnu 
2017, kdy byl dluh 3,13%. Porovná-
ní ukazatelů dluhové služby nám 
ukazuje, že město je schopno bez 
problémů své závazky hradit a je 
finančně zdravé.

Počet obyvatel k 1.1.2018
  5246
Zadluženost obce na 1 obyv. 

 6305,84 Kč
(zadluženost ve stejném období 2017 

byla 6893,10 Kč)
Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zprávu o hos-

podaření města Modřice v období 
1-4/2018.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-6.1/2018

6.2 Rozpočtové opatření č.2/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi ná-

vrh rozpočtového opatření č. 2/2018 
předložený FO po zapracování poža-
davků a dohod jednotlivých odborů 
města a příkazců plateb a to ve výši:

Na straně příjmů celkem 
 119 335 100 Kč

  se nemění
Na straně výdajů celkem 

 196 159 600 Kč 
 zvýšení o 30 000 Kč

Na straně výdajů jde o přesun 465.000,- 
Kč z levněji vysoutěžených chodní-
ků Husova na opravu ZUŠ Benešova 
ve větším rozsahu než se počítalo 
a na opravu objektu Hybešova 654 
– výměna oken a vstupních dveří. 
Navýšení 30 000 Kč je na volby prezi-
denta.
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Schodek rozpočtu je po úpravě  
 -76 824 400,- Kč

Financování je ve výši (splátka úvěru) 
 2 770 000,- Kč

V diskusi vystoupili:
Zast. Procházka, Bernátová

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 

2/2018 rozpočtu města Modřice na 
rok 2018 na straně příjmů po RO 119 
335 400 Kč a na straně výdajů po RO 
196 159 600 Kč jako schodkový se 
schodkem ve výši -76 824 400 Kč a 
financováním ve výši 2 770 000 Kč. 
K financování a vyrovnání schodku 
bude využita rozpočtová rezerva 
města Modřice z předchozích let.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem 
usnesení 17Z-6.2/2018

6.3 Stanovení pololetních odměn čle-
nům výborů

V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrh pololetních odměn členům 
výborů. Jelikož členy KV jsou pouze 
zastupitelé, tak je předložen návrh 
na odměny jen od předsedkyně FV. 
Odměnu ve výši 1200 Kč navrhuje 
členům výboru, kteří nejsou zastupi-
teli, a to Ing. Obdržálkovi a Ing. Do-
lečkové. Zastupitelé za svoji činnost 
ve výborech jsou odměňováni ve 
své měsíční odměně.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje pololetní odměnu 

členům FV a KV, kteří nejsou členy 
ZMM ve výši 1200 Kč Ing. Obdržálko-
vi a Ing. Dolečkové.

Protinávrhy na usnesení nebyly před-
loženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-6.3/2018

Bod 7 – Projednání OZV města
7.1 Návrh OZV č.1/2018, kterou se vydá-

vá požární řád obce
V podkladech zastupitelé obdrželi ko-

mentář a vlastní text návrhu obecně 
závazné vyhlášky č.1/2018, kterou 
se vydává požární řád obce. Jedná 
se o aktualizaci stávajícího Požární-
ho řádu vydaného v roce 2008 ve 
vztahu ke změnám a zřízení JSDH 
Modřice.

V diskusi vystoupili:
zast. Procházka

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č.1/2018, Požární 

řád obce Modřice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-

ženy.

Zast. Šulová nepřítomna hlasování.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti

0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usne-
sení 17Z-7.1/2018

7.2 Návrh OZV č.2/2018, o udržování 
čistoty veřejných prostranství

V podkladech zastupitelé obdrželi ko-
mentář a vlastní text návrhu obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2018, o udr-
žování čistoty veřejných prostran-
ství. Jedná se o aktualizaci stávající 
vyhlášky č. 10/2009 ve vztahu ke 
změnám a zřízení nových plakátova-
cích ploch ve městě.

Podrobný komentář přednesla vedoucí 
Odboru vnitřních věcí Mgr. Žaloud-
ková.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení
ZMM schvaluje OZV č.2/2018 o užívá-

ní plakátovacích ploch v majetku 
města.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usne-
sení 17Z-7.2/2018

Bod 8 – Změna zřizovací listiny Ma-
teřské školy Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi před-

kládací zprávu a přílohu č.1 zřizova-
cí listiny MŠ Modřice, příspěvková 
organizace, která obsahuje změnu 
zřizovací listiny v příloze č. 1 sezna-

mu svěřeného majetku spočívající v 
odebrání pozemku p.č. 925 z majetku 
MŠ, neboť ten již není MŠ užíván a 
plánuje se na něm výstavba vícege-
neračního hřiště.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje v souladu s ust. § 27 

odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 84 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, změnu 
přílohy č. 1 zřizovací listiny MŠ Mod-
řice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace s vyřazením pozemku p. 
č. 925 z majetku MŠ Modřice.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-8.1/2018

Bod 9 – Žádost o změnu ÚP
V podkladech zastupitelé obdrželi 

komentář k žádosti vč. výtahu ze 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a vlastní 
návrh na pořízení Územního plánu/
změny územního plánu podanou 
vlastníkem pozemku firmou Modřice 
Property Development a.s., Tůmova 
2246/1, Brno, IČ 27720241. Jedná se o 
pozemky při průmyslové zóně CTP 
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ulice Evropská p.č. 1523/48, 1523/49, 
1523/51 a 2502 o celkové výměře 
38.692 m². Současné využití je lehká 
výroba, skladové prostory, průmys-
lová zóna.

Krátký komentář přednesla vedoucí MO 
Bc. Höklová.

V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Mikuš

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá návrh na pořízení plánu/

změny územního plánu Modřice 
podanou firmou Modřice

Property Development a.s. na pozemky 
p.č. 1523/48, 1523/49, 1523/51 a 2502.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-9.1/2018

Bod 10 – Zprávy z činností výborů
10.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zá-

pisy z jednání FV č. 34 ze dne 28. 3. 
2018, č. 35 ze dne 25.4.2018 a č. 36 ze 
dne 17.5.2018

Krátký komentář přednesla předsedky-
ně FV zast. Šulová

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápisy č. 34 ze 

dne 28. 3. 2018, č. 35 ze dne 25. 4. 
2018 a č. 36 ze dne 17. 5. 2018 z jed-
nání FV.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

zast. Chybíková nepřítomna hlasování.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-10.1/2018

10.2 Zpráva z činnosti KV
V podkladech zastupitelé obdrželi 

zápis z jednání KV ze dne 17. 5. 2018, 
přílohu k zápisu ze dne 17. 5. 2018 a 
Zápis z kontroly provedené KV ZMM 
dne 10. 5. 2018 na údržbě veřejných 
prostranství ve městě Modřice.

Krátký komentář přednesl předseda KV 
zast. Tomandl.

V diskusi vystoupili:
zast. Procházka, Tomandl, Skalník, Chy-

bíková, Bernátová, Mikuš

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí návrh KV na 

doplnění údajů do formuláře žádosti 
o přidělení městského bytu a návrh 
kritérií a jejich vah a pověřuje RMM 
a OVV posouzením a zapracováním 
návrhů do příslušných dokumentů.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-10.2.1/2018

Procházka – seznámil ZMM s kontro-
lou údržby veřejných prostranství, 
kterou provedli 10. 5. 2018 zast. Ber-
nátová a Procházka. Z této kontroly 

vyplývají návrhy těchto usnesení:

1. návrh na usnesení (Procházka):
ZMM ukládá RMM prověřit možnost 

čerpání vody z řeky Svratky nebo 
vybudovat novou městskou studnu 
a v této souvislosti vypracovat kalku-
laci potřeby vody na zalévání.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o 1.návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-10.2.2/2018

2.návrh na usnesení (Procházka):
ZMM ukládá Radě vypracovat plán 

rozvoje městské zeleně, který by 
nastavil jasná pravidla výsadby a 
údržby veškeré zeleně a jehož reali-
zace by vedla ke zlepšení životního 
prostředí města.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o 2.návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-10.2.3/2018

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis z kontroly 

údržby veřejných prostranství ve 
městě Modřice ze dne 10. 5. 2018 a 
zápis z jednání KV ze dne 17. 5. 2018 
vč. přílohy k zápisu.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-10.2.4/2018

Bod 11 – Různé, diskuze
11.1 Podnět občanů
V podkladech zastupitelé obdrželi 

Komentář, text a upozornění na pro-
tiprávní stav a výzvy k okamžitému 
sjednání nápravy od občanů města, 
fotodokumentaci a návrh stanovis-
ka ZMM k podanému upozornění. 
Upozornění se týká svozu odpadů, 
krátký doplňující komentář přednes-
la místostarostka Chybíková.

V diskusi vystoupili:
zast. Skalník, Chybíková, Mikuš, To-

mandl, Bernátová, Kratochvíl, Šiška, 
občan Hejtmánek

 
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje stanovisko ZMM k Upo-

zornění občanů lokality Sokolská/ U 
Hřiště ze dne 26. 4. 2018 na proti-
právní stav v Modřicích.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, 
Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, 
Tomandl)
 0 proti
 2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 17Z-11.1/2018
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11.2 Schválení názvu rybníka při ulici 
Masarykova

V podkladech zastupitelé obdrželi ko-
mentář k anketě o názvu rybníka při 
ulici Masarykova včetně navrhova-
ných názvů. Vyhlašovatelkou ankety 
byla místostarostka Chybíková, která 
k bodu přednesla krátký komentář.

Návrhy zastupitelů:
Bernátová – Pohoda nebo Fruťák
Tomandl – Žabák nebo Fruťák
Slaný – Modřický rybník
Procházka – Nový rybník
Kratochvíl – Fruťák
Doleček – Modřický rybník
Mikuš – Pulec

Hlasování o návrzích názvu rybníka od po-
sledního návrhu k prvnímu.
Hlasování o návrhu Žabák (Tomandl):
1 pro (Tomandl)
0 proti
11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Havláto-
vá, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Procház-
ka, Skalník, Mikuš)

Hlasování o návrhu Nový rybník (Procházka):
1 pro (Procházka)
0 proti
11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Havláto-
vá, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Bernátová, Tomandl, 
Skalník, Mikuš)

Hlasování o návrhu Modřický rybník (Doleček, 
Slaný):
7 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Šulo-
vá, Procházka, Slaný)
1 proti (Tomandl)
4 se zdrželo (Kratochvíl, Skalník, Mikuš, Bernáto-
vá)
Hlasování o návrhu Fruťák (Bernátová, 
Tomand):
4 pro (Bernátová, Tomandl, Procházka, Mikuš)
0 proti

8 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Havláto-
vá, Šulová, Kratochvíl, Slaný, Skalník )

Hlasování o návrhu Pohoda (z pléna):
0 pro
0 proti
12 se zdrželo

Hlasování o návrhu Nový modřický rybník 
Fruťák (Procházka):
0 pro
0 proti
12 se zdrželo

Hlasování o návrhu Pulec (Mikuš):
1 pro (Mikuš)
0 proti
11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Havláto-
vá, Šulová, Procházka, Slaný, Bernátová, Tomandl, 
Skalník, Kratochvíl)

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rybník při ulici Masary-

kova momentálně bez názvu.

1. protinávrh usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje rybník při ulici Masary-

kova dočasně bez názvu.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
4 pro (Skalník, Tomandl, Bernátová., Procházka)
1 proti (Doleček)
7 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Slaný, Kratochvíl, 
Šulová, Havlátová, Mikuš)
Návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu na usnesení:
3 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová)
1 proti (Doleček)
8 se zdrželo (Kratochvíl, Šulová, Tomandl, Bernáto-
vá, Procházka, Mikuš, Skalník, Slaný)
Návrh nebyl přijat.

K bodu nebylo přijato usnesení.

11.3 Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo 
PPO Modřice

Na stůl zastupitelé obdrželi návrh Do-
datku č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 18. 4. 2016 uzavřené mezi měs-
tem Modřice (objednatel) a firmou 
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 
271/13, Brno, IČ

46347488 na vypracování projektové 
dokumentace PPO Modřice ve fázi 
studie a PD k DÚŘ. Jedná se o posun 
termínů dokončení. Fáze I. – studie – 
je odevzdána k termínu 12/2017 bez 
vypořádání majetkových vztahů, na 
kterých se má podílet město. Poža-
dují původní termín DÚŘ z 05/2018 
posunout na 05/2019. Získání ÚR z 
10/2018 posunout na 10/2019.

Diskuse neproběhla

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dodatek č. 2/2018 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2016 
na akci „Modřice – protipovodňová 
opatření a vyjmutí území z aktiv-
ní záplavové zóny“ spočívající ve 
změně termínu dokončení a získání 
územního rozhodnutí do 10/2019.

Protinávrhy k usnesení nebyly předlo-
ženy.

zast. Kratochvíl nepřítomen hlasování.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-

ní 17Z-11.3/2018.

V diskusi pro různé vystoupili:
Bernátová  - Zeptala se na Parčík 

Bobrava, jestli tam opravdu nebude 
plánované hřiště?

Chybíková - Odpověděla, že zatím ne, 
zatím tam bude parčík, sousedé s 
hřištěm nesouhlasili.

Bernátová - Zeptala se, jestli se zjistila 
příčina znečištění rybníka z roku 
2016?

Höklová - Odpověděla, že proběhla 
kontrola ze strany MMB Odboru tech-
nických sítí, kontrola byla ukončena, 
nic nezjištěno. Stále ještě probíhá 
kontrola Odborem životního prostředí 
MěÚ Šlapanice.

Chybíková - Dodala, že se v dubnu opět 
objevil kal a bylo zjištěno, že to bylo 
z čistírny odpadních vod v Morava-
nech. Situaci řešila Česká inspekce 
životního prostředí.

Kratochvíl - Navrhl vysadit památný 
strom k výročí vzniku samostatného 
Československa.

Chybíková - Sdělila, že už se toto řeší, ale 
město nemůže najít vhodné místo pro 
vysazení památného stromu.

Havlátová - Upozornila na pozdní rozná-
šení zpravodaje.

Kratochvíl - Upozornil, v rámci GDPR, na 
existenci staré domény města Modři-
ce.

Občan Hejtmánek - Zeptal se, jestli se 
musí řešit vodorovné nebo svislé 
značení u stání pro invalidy?

Chybíková - Odpověděla, že musí, a zna-
čení se bude doplňovat během letních 
měsíců.

Občan Hejtmánek - Požádal o doplnění 
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dodatkové tabulky „Dopravní obsluze 
vjezd povolen“ k dopravní značce 
„Zákaz vjezdu“ na nám. Míru.

- Dále konstatoval, že když byl naposledy 
na Primálu, potkal tam pana Holáska, 
který na pozemku města rozhrnoval 
ornici, a který mu sdělil, že bude 
zpevňovat břehy a vysazovat stro-

my. Také pozitivně zhodnotil, že na 
místě potkal Městskou policii, která 
kontrolovala doklady přijíždějících 
náklaďáků.

Šiška - Sdělil, že o záměru pana Holáska 
ví, ale bere jej s rezervou.

Ukončeno v 21:18 hodin

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 44. schůze RMM konané dne 
18. 06. 2018

Požární cisternová automobilová 
stříkačka
RMM schválila nabídku společnosti 
Dobráci, s.r.o., na pořízení požární 
automobilové stříkačky Dennis Rappier 
o objemu 2500 l za cenu 885 000 Kč bez 
DPH, na kterou město obdrželo dotaci z 
JMK ve výši 70 % z uznatelných nákla-
dů, max. však 1 000 000 Kč.
(k usnesení 44R-3.1/2018, 44R-3.11/2018 a 44R-

8.11/2018)

Rekonstrukce ZUŠ Benešova 268
RMM schválila dodavatele rekonstrukce 
staré budovy ZUŠ Benešova 268 firmu 
Trestav, s.r.o., za cenu 879 260 Kč bez 
DPH. Objekt bude podizolován, zatep-
lena fasáda, zateplen strop foukanou 
izolací a bude provedena nová vnější 
omítka včetně soklu a drobných dalších 
stavebních prací.

(k usnesení 44R-3.2/2018 a 44R-8.10/2018)

Revitalizace lokality Primál
RMM schválila vypracování projektové 
dokumentace I. etapa „Modřice – Pri-
mál: revitalizace lokality“ v ceně 114 
800 Kč bez DPH Ateliérem Fontes, s.r.o. 
Projekt vychází z prezentované studie 
využitelnosti lokality Primál z loňského 
roku.
(k usnesení 44R-3.3/2018)

Dotace JMK
Město požádalo Jihomoravský kraj o po-
skytnutí dotace na pořízení požárního 
vozidla (přiznána ve výši 1 000 000 Kč) 
a na pořízení modřických krojů (při-
znána ve výši 97 000 Kč) a obě dotace 
obdrželo. Srdečně děkujeme.
(k usnesení 44R-3.11/2018 a 44R-3.12/2018)

Výpůjčka prostor města
RMM schválila zveřejnění záměru 
výpůjčky prostor radnice a kluboven 
nad knihovnou městským spolkům pro 

USNESENÍ RMM č. 44/2018

jejich činnost. Jedná se o hudební sku-
pinu BOINS, Dětský folklórní kroužek 
města Modřice, Smíšený pěvecký sbor 
města Modřice, Zahrádkářský spolek, 
Junák – Český skaut, zájmová skupi-
na Prťata a 43. PS Vinohrady, 66. PTO 
Brabrouci Modřice.
(k usnesení 44R-43.1/2018 až 44R-4.4/2018)

Výběrové řízení na ředitelku MŠ
RMM na základě doporučení konkurz-
ní komise schválila novou ředitelkou 
MŠ Modřice Bc. Moniku Čechovskou s 
nástupem do funkce 1. 8. 2018.
(k usnesení 44R-8.8.1/2018 až 44R-8.8.4/2018)

Dar MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice přijetí 
sponzorského daru v hodnotě 1959 Kč 
v podobě pomůcek a příslušenství pro 
děti od společnosti ALFA – Umělecká 
agentura, s.r.o. Vřele děkujeme.
(k usnesení 44R-8.6/2018)

Ukončení programu
RMM rozhodla ukončit účast města 
Modřice v dotačním programu „Zefek-
tivnění činnosti orgánů města Modřice“ 
pro velké rozpory v dílčích výběrových 
řízeních. Na některá řízení nebyly 
podány žádné nabídky, ale řídící orgán 
stále trval na výběrovém řízení. Z 
důvodu hrozícího nebezpečí nedokon-
čení celého programu ve stanovených 
termínech rozhodla RMM celý program 
raději ukončit a již poskytnuté dotace 
vrátit bez nebezpečí udělení případ-
ných sankcí.
(k usnesení 44R-8.9.1/2018 až 44R-8.9.6/2018)

Opravy chodníků
RMM schválila nabídku na opravy 
dalších částí chodníků města, a to ulice 
Komenského, poslední část, a část ulice 
Benešovy v úseku naproti základní ško-
le. Nabídku ve výši 1 721 397,57 Kč bez 
DPH předložila firma Svítil plus, s.r.o.
(k usnesení 44R-8.12/2018)

Opravy areálu Hybešova 596
RMM schválila výzvu na předložení 
nabídek na opravu části areálu Hybešo-
va 596 pro potřeby pracovní čety včetně 
složení hodnotící komise a oslovení 
firem PS Brno, s.r.o.; Trestav, s.r.o., a 
N.K. Stav Brno, a.s., k předložení nabí-
dek. Výzva je zpracována dle interní 
směrnice pro zadávání zakázek malého 
rozsahu.
(k usnesení 44R-8.13.1/2018až 44R-8.13.4/2018)

Prezentace města
V rámci konání Turnaje mladších žáků v 
kopané O pohár starosty města Modřice 
2018 RMM schválila prezentaci města 
formou samostatné přílohy v deníku 
Rovnost dne 3. 8. 2018 v ceně 24 200 Kč 
vč. DPH.
(k usnesení 44R-8.14/2018)

Audit pojistných smluv
RMM zamítla nabídku společnosti 
Eurovalley, s.r.o., ve výši 10 000 Kč na 
provedení nezávislého auditu stávají-
cích pojistných smluv, neboť obdobný 
audit městu každoročně zpracovává 
pojišťovací makléř města bezplatně.
(k usnesení 44R-8.15/2018)
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ZÁPIS č. M10-ZMM/2018

Zprávy z radnice Zprávy z radniceZpravodaj 7-8/2018

z 10. mimořádného zasedání Zastu-
pitelstva města Modřice (dále jen 
„ZMM“), konaného dne 25. června 
2018 v 18 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 13 zastupitelů jmenovitě, viz 
prezenční listina – řádně omluveni 
zastupitelé Skalník a Kratochvíl)

Usnesení 10M-Z-Ú1/2018:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 10. 

mimořádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 10. 
mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zast.

Alexandru Konvalinkovou a zast. Kami-
lu Šulovou.

ZMM schvaluje program 10. mimořád-
ného veřejného zasedání ZMM beze 
změn. 

Hlasování: 13 pro
0 proti  
0 se zdrželo 

Bod 1 – Projednání Smlouvy o dílo 
na realizaci výstavby „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“
Usnesení 10M-Z-1.1/2018: ZMM na zákla-

dě §85 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje Smlouvu o dílo 
na výstavbu „Víceúčelová sportovní 

USNESENÍ ZMM č. M10/2018

hala Modřice“ za cenu 189.779.338,- 
Kč bez DPH s dobou realizace 437 
dní ode dne zahájení stavebních 
prací mezi městem Modřice (objed-
natel) a Sdružením pro výstavbu 
sportovní haly Modřice firem SYNER 
s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. 
(zhotovitel) a na základě § 124 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů, ukládá starostovi 
města Modřice uzavřít Smlouvu o 
dílo.

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

Usnesení 10M-Z-1.2/2018: ZMM ukládá 
starostovi města Modřice na zá-
kladě § 217 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, zajistit 
prostřednictvím administrátora 
soutěže společnosti DEA Energetická 
agentura s.r.o. vypracování písemné 
zprávy zadavatele a zveřejnění Ozná-
mení o zadání zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek.

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

Usnesení 10M-Z-1.3/2018: ZMM schvaluje 
přijetí úvěru ve výši 80.000.000,- Kč 
na dokončení výstavby „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“ a pověřuje 
starostu předložením smlouvy o 
úvěru ke schválení na následujícím 
ZMM.

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

Usnesení 10M-Z-1.4/2018: ZMM schvalu-
je rozpočtové opatření č. 1 Středně-
dobého výhledu rozpočtu na roky 
2019 až 2020.

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

z 10. mimořádného veřejného zasedá-
ní Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného 25. června 
2018 v 18 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice
Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina, řádně omluveni 
zastupitelé Skalník, Kratochvíl)

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 
města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 18:02 hodin v zasedací síni 
modřické radnice.

Předsedající přivítal přítomné zastupi-
tele a konstatoval, že jednání ZMM 
bylo řádně svoláno

a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 13 
přítomných zastupitelů města, což je 
nadpoloviční většina zastupitelů, je 
usnášeníschopné.

Z jednání se řádně omluvil zastupitel 
Skalník a Kratochvíl.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé:   
zast. Alexandra Konvalinková a zast. 
Kamila Šulová.

Zapisovatelka:  Lenka Knotková

Hlasování o návrhu starosty:13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé 
návrh programu dnešního mimořádného 
zasedání ZMM, který obsahuje pouze 
jeden bod a to Projednání Smlouvy o 
dílo na realizaci výstavby „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“
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Program: 
Úvod
1) Projednání Smlouvy o dílo na realiza-

ci výstavby „Víceúčelová sportovní 
hala Modřice“

Závěr
Hlasování o návrhu programu:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM (Šiška):

ZMM schvaluje zapisovatelkou 10. 
mimořádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 10. 
mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zast.

Alexandru Konvalinkovou a zast. Kami-
lu Šulovou.

ZMM schvaluje program 10. mimořád-
ného veřejného zasedání ZMM beze 
změn. 

Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
10M-Z-Ú1/2018

Bod 1 – Projednání smlouvy o dílo 
na realizaci výstavby „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“
V podkladech zastupitelé obdrželi ko-

mentář k předložené smlouvě o dílo 
na výstavbu „Víceúčelové sportovní 
haly Modřice“, text vlastní smlou-
vy o dílo s vybraným uchazečem 
„Sdružení pro výstavbu sportovní 
haly Modřice“, Smlouvu o vzniku 

společnosti č. 10/2017 Sdružení pro 
výstavbu sportovní haly Modřice, 
způsob využívání víceúčelové 
sportovní haly Modřice, předpo-
kládanou kalkulaci provozu haly a 
střednědobý výhled rozpočtu města 
na roky 2019-2023 při financování 
haly úvěrem 80 mil. Kč se splatností 
15 let. Na stůl dále obdrželi přípis 
ředitelky ZŠ Modřice k potřebě školy 
v oblasti tělesné výchovy a sportov-
ní výchovy a rozpočtové opatření 
č.1 střednědobého výhledu na roky 
2019-2020.

Jelikož se jedná o budování nemovitosti 
a jejího následného začlenění do 
majetku města Modřice, schválení 
Smlouvy o dílo dle §85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, spadá 
do kompetence ZMM, a proto je 
smlouva o dílo s vybraným uchaze-
čem předložena ke schválení ZMM. 
V komentáři k bodu je v krátkosti 
nastíněn vývoj celého projektu od 
záměru převodu majetku Sokola 
Modřice do majetku města, až po 
výběr nejvýhodnější nabídky včetně 
návrhu usnesení, které přednesl 
předsedající.

Návrh usnesení
ZMM na základě §85 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, schvaluje Smlouvu 
o dílo na výstavbu „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“ za cenu 
189.779.338,- Kč bez DPH s dobou 
realizace 437 dní ode dne zahájení 
stavebních prací mezi městem Mod-

řice (objednatel) a Sdružením pro 
výstavbu sportovní haly Modřice 
firem SYNER s.r.o. a MORAVOSTAV 
Brno a.s. (zhotovitel) a na základě 
§ 124 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, ukládá 
starostovi města Modřice uzavřít 
Smlouvu o dílo.

Návrh usnesení 
ZMM ukládá starostovi města Modřice 

na základě § 217 zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, zajistit 
prostřednictvím administrátora 
soutěže společnosti DEA Energetická 
agentura s.r.o. vypracování písemné 
zprávy zadavatele a zveřejnění Ozná-
mení o zadání zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek.

V případě schválení Smlouvy o dílo 
musí ZMM dále projednat přijetí 
úvěru na dokončení projektu a to ve 
výši předpokládaných 80.000.000,- 
Kč, který bude čerpaný v roce 2019 
a jehož dopad do rozpočtu města je 
uveden ve střednědobém výhledu 
rozpočtu. V tomto případě by ZMM 
mělo projednat rozpočtové opatření 
roku 2019 až 2020, které zastupitelé 
obdrželi na stůl a koresponduje se 
střednědobým výhledem 2019-2023. 
Předsedající navrhl texty usnesení:

Usnesení
ZMM schvaluje přijetí úvěru ve výši 

80.000.000,- Kč na dokončení vý-
stavby „Víceúčelová sportovní hala 

Modřice“ a pověřuje starostu předlože-
ním smlouvy o úvěru ke schválení na 
následujícím ZMM.

Usnesení
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

Střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2019 až 2020.

Na začátku diskuse se předsedající vyjá-
dřil k informacím, které na minulém 
ZMM přednesla zast. Konvalinková. 
Informovala o výstavbě hal v Zábřehu a 
Českých Budějovicích.

Předsedající konstatoval, že kontaktoval 
pana místostarostu města Zábřeh, pana 
Karla Crhonka. Na oficiálních stránkách 
města Zábřeh nalezl oficiální zprávu ze 
dne 26.2.2018: Město Zábřeh zpracovává 
vyhledávací studii na umístění víceúče-
lové haly a to v areálu Střední školy so-
ciální péče a služeb na Bezručově ulici. 
Jelikož zřizovatelem školy je Olomouc-
ký kraj, jedná město Zábřeh o spolufi-
nancování výstavby této haly za účasti 
Olomouckého kraje. Pan místostarosta 
informoval, že požadují financování  2/3 
kraj a 1/3 město, bohužel se zatím nedo-
mluvili. Oslovili 4 architekty, mimo jiné 
i firmu Grido, která byla na 2. místě naší 
architektonické soutěže. Tito architekti 
předložili 3 návrhy řešení a 2 návrhy 
postoupily do užšího výběru. Předpo-
kládaná cena projektové dokumentace 
4 mil. Kč a počítají s investicí max. 65 
mil. Kč. Zahájení stavby by mělo být v 
roce 2019 a dokončení v roce 2021. Příští 
rok je plánován na projektovou přípra-
vu a další dva roky proběhne výstavba. 
Součástí haly je hrací plocha 20x40m 
s výškou 10m, občerstvení, šatna pro 
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rozhodčí, malý gymnastický sál, 6 
šaten, krček k propojení do školy a 38 
parkovacích míst.

Dále informoval o hale v Českých Budějo-
vicích, o které bylo sděleno zast. Kon-
valinkovou, že je hala plánována za 
100 mil. Kč. Na oficiálních stránkách 
Statutárního města České Budějovice 
je plánováno Multifunkční centrum 
Dlouhá louka, jejíž předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je 312.140.000 
bez DPH Kč. Jedná se o halu o veli-
kosti 2 sportovišť našeho rozměru, 
kdy jedna bude jako hlavní a druhá 
bude jako tréninková, s hledištěm pro 
cca 3000 návštěvníků, s 18 šatnami a 
zázemím pro sportovce a média. Bez 
jakékoliv posilovny, bez jakéhokoliv 
plaveckého bazénu, bez jakéhokoliv 
občerstvení.

Dále informoval o sportovní hale v 
Nebovidech, kterou cenově porovnal 
s naší halou. Hala v Nebovidech dle 
smlouvy o dílo stála 34.646.570,- Kč 
s obestavěným prostorem řádově 
6200m³, tedy cena za 1m³ obestavě-
ného prostoru činí 5551,- Kč. V hale je 
hrací plocha 16x26m, 2 šatny a malá 
posilovna. Součástí haly je pódium 
pro kulturní akce a 3 kanceláře. Naše 
hala po odpočtu objektů, které nebyly 
realizovány v Nebovidech, jako je 
demolice stávajícího objektu, komuni-
kace kolem zahrádek, sadové úpravy, 
nové osvětlení, dešťová kanalizace 
a venkovní sportoviště, je cena této 
modřické haly 170.254.213,- Kč. Při 
obestavěném prostoru 29 297m³ je 
cena za 1m³ 5.811,- Kč.

V diskusi vystoupili:

Konvalinková - Přečetla vyjádření 
architektonické firmy Grido a to zní:  
Na výzvu zastupitelky paní Konva-
linkové potvrzujeme, že náš návrh 
na sportovní halu v Modřicích jsme 
schopni vyprojektovat v rozsahu 
daném soutěžním návrhem (v prv-
ním kole vítězným) v celkové výše 
stavebních nákladů do 80mil Tento 
závazek jsme připraveni garantovat 
zadržením honorářem ve výši 10% 
až do ukončení tendru na generál-
ního dodavatele. Tento závazek 
podstupujeme pravidelně na většině 
našich staveb. Znamená to, že nej-
nižší nabídka na realizaci staveb-
ních prací bez vyvolaných investic 
např. na inženýrských sítí bude 
rovná a nižší než námi odevzdaný 
rozpočet. Důvod pro odsunutí naše-
ho projektu na druhé místo – šatny 
v ochranném pásmu považujeme 
za marginální a je snadno řešitelný 
bez změny na investorském zadání. 
Doplnila, že dle jejího názoru se ze 
sportovní haly stává spíše hotel a že 
rozhodně není košér, aby ředitelka 
základní školy nabádala rodiče, aby 
hlasovali pro sportovní halu. Dále 
sdělila, že je pro halu, pro sport, ale 
ne proto, aby Modřice rozhazovaly.

Šiška - reagoval, že dopis paní ředitelky 
základní školy je její aktivita, je 
samostatný právní subjekt, ona není 
zaměstnanec města, město je pouze 
její zřizovatel. Dále doplnil, že je 
zvláštní, že firma Grido garantuje 
cenu 80 mil. Kč, když v architekto-
nické soutěži, která proběhla, měla 
cenu 100 mil. Kč. 

Mikuš - Srovnal sportovní halu v Lipní-
ku nad Bečvou. Příjmy města jsou 
117 mil. Kč ročně, takže je na tom 
podobně jak Modřice. Sportoviště 
je v rozsahu 45x24m, Modřice mají 
45x25m. Je tam tribuna pro 168 lidí 
k sezení, horolezecká stěna, prostor 
pro házenou, odbíjenou, kopanou, 4 
šatny pro sportovce, 4 šatny pro trené-
ry, soc. zařízení, nářaďovna, posilov-
na, kancelář, bufet. Dle jeho názoru 
jsou ubytovací kapacity v Modřicích 
dostatečné, restaurační zařízení také. 
Je to vyhození peněz. Zeptal se, kdo 
schválil změnu rozsahu architekto-
nické soutěže? To si schválila Rada 
sama?

Šiška - Zeptal se, jakou změnu rozsahu?
Mikuš - Sdělil, že byl projekt změněn, že 

tam byly přidány věci.
Šiška - Zeptal se jaké?
Mikuš  - Minule bylo řečeno, že byla 

přidána parkovací místa a ubytovací 
prostory.

Šiška - Ano jedno patro ubytování.
Mikuš - A kdo to schválil? To by mělo 

schválit ZMM.
Šiška - Proč by to mělo schvalovat ZMM? 

Pokud si dobře vzpomínám, sám pan 
Procházka chtěl parkovací stání pod 
terénem, a to by stavbu prodražilo 
mnohem víc.

Procházka - Ano návrh byl, ale neprošel.
Šiška - Nebudu se vracet, co bylo v 

architektonické soutěži. Parkovací 
místa jsme přidali mezi zahrádkami, 
abychom zpevnily plochu, protože 
dnes je ve stavu, jakém je a je to naše 
komunikace.

Mikuš - Sdělil, že výběrové řízení, které 

bylo vypsáno na základě architekto-
nické soutěže, bylo dle jeho názoru 
zvláštní. Hodnotící kritéria byla 
exponenciální atd. Následně vyhrála 
firma výběrové řízení na projekt, ale 
kdo tedy změnil ten projekt?

Šiška - Jak změnil? Projekt není změ-
něný. V architektonické soutěži byla 
kapacita ubytování 40 až 60 míst. Do 
jednoho patra se to nevešlo, tak jsme 
řekli, rozšiřte to do druhého patra.

Mikuš - A to není změna?
Šiška - To není pro mě změna.
Tomandl  - Sdělil, že rozměry bazénu 

jsou jiné – z 15m na 12m.
Mikuš - Dodal, že anketa je těžce mani-

pulativní, a že by nechal rozhodnou 
v referendu lidi z Modřic, případně v 
dalších volbách, jestli chtějí halu za 
200 mil. Kč, jestli to stojí na našich 
čtyřech volebních období, dost limitně 
omezit rozpočet města a musím říct, 
že zvažuji, aby policie prověřila 
některé kroky, které se týkají tohoto 
výběrového řízení a všech, kteří se na 
tom podílí. Protože toto jeví znaky ve-
lice neseriózního jednání a postupu.

Tomandl - Změna projektu byla. Zeptal 
se, jestli je vůbec výběrové řízení 
platné, protože změny v projektu 
byly a podstatné. Výrazný nárůst ceny 
oproti, co jsme se bavili z 60-84 mil. s 
bazénem do 140mil, jsme na 200mil. 
A změny to byly, dle jeho názoru, 
dost markantní. Došlo k výraznému 
nárůstu ceny, bazén měl být 15m , 
dneska je 12m, ani jeden z nich není 
plavecký. Plavecký bazén jako takový 
je nesmysl. Dodal, že to, co napsala 
paní ředitelka je v podstatě vydírání 
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zastupitelů, protože samozřejmě chceme 
sportovní halu pro občany Modřic a děti, 
ale chceme sportoviště a ne drahé well-
ness. Ubytovací prostory s 12m bazénu 
spadá do wellness a ne do sportoviště. 
Podotkl, že parkování mezi zahrád-
kami nebude dostačující, že oni chtěli 
místo parku dvoupodlažní parkoviště 
místo nesmyslného průchozího krku do 
školy. Na Komenského průchod nebude. 
Navrhl zastavení projektu, protože je 
nehospodárný, příliš zadluží rozpočet 
města a za ty peníze nebude poskytovat 
ty služby, které by měl poskytovat. Dále 
se pozastavil nad tím, co se v Modřicích 
vlastně podařilo? Tam navážka, Dům pro 
seniory, nevymahatelnost pokut…Město 
jen platí a platí a nic nedostává zpátky. 
Podklady nemá cenu číst, protože je to 
další, skoro by se dalo říct, tunel. Zopa-
koval, že by byl pro zastavení projektu a 
vypsání nového výběrového řízení. Když 
nebude mít město peníze to platit, tak se 
ten projekt dá k prodeji? Opět zopakoval, 
že ho překvapil velký nárůst ceny.

Šiška - Vyzval zastupitele, pokud budou mít 
nějaké návrhy, aby je rovnou formulovali 
do návrhu na usnesení.

Bernátová - Konstatovala, že:
 1) Jedna z výmluv, proč došlo ke zvýše-

ní ceny, bylo zvýšení ceny materiálu. 
Obvolala několik stavebnin, mluvila s 
majiteli, a bylo jí řečeno, že v průměru 
se cena stavebního materiálu zvyšuje o 3 
až 5% ročně a pokud se jedná o takovou 
velkou akci, tak uvedli, že se tyto ceny 
tak velkých staveb netýkají. Odběratel 
bere větší množství stavebního materiálu 
a tudíž má ceny úplně jiné. Cena práce se 
samozřejmě zvýšila. 

2) Vyjádřila svůj názor na hlavní 
důvod stavby haly, což nejsou děti z 
mateřské a základní školy, na které 
se nejvíc všichni odvolávají, ale 
jsou to hlavně modřičtí nohejbalisté. 
Dotázala se přítomných zastupitelů, 
zda se někdo z nich zamyslel nad 
tím, že výkonnost našich nohejba-
listů se může zhoršit nebo nebudou 
mít žádné nástupce stejných kvalit 
a už nebudou tak dobří.

3) Informovala, že mluvila na toto 
téma s občany jejího věku nebo 
staršími a většinu z nich hala 
naprosto nezajímá. Je více zajímá, 
aby chodili po bezpečných chodní-
cích, jezdili po bezpečných silnicích 
a měli kam jít na procházku. Což 
v Modřicích není. Řekla, že pokud 
by byla starostkou, nejdříve by ji 
zajímalo, aby byly v pořádku věci, 
které se týkají co největšího počtu 
občanů (jako jsou např. zmiňované 
chodníky a silnice). Samozřejmě 
ví, že kultura a sport k životu 
neodmyslitelně patří, ale až by toto 
bylo v Modřicích v pořádku, tak by 
stavěla dům pro seniory a megalo-
manské akce jako je sportovní hala. 
Připojila se k předchozím řeční-
kům, že nesouhlasí se stavbou této 
megalomanské haly, Ke starostovi 
uvedla, že srovnává projekty, které 
jsou nesrovnatelné. Nemají žádné 
ubytování pro 60 osob, žádný well-
nessový bazén. S tunelem do školy 
také vyjádřila nesouhlas, jelikož 
jsou v Modřicích dvě školy. A ta na 
Komenského, kam chodí menší děti 
od 1. do 5. třídy, žádný tunel mít 

nebude. Uvedla, že je nutné se zamys-
let, co opravdu je v hale potřeba a co 
ne a domnívá se, že cena by se dala 
snížit.

Procházka - Zásadní problém vidí na 
samém začátku, kdy pan starosta 
trval na tom, aby zůstala zachována 
původní budova sokolovny. Což dost 
negativně ovlivnilo návrhy architekto-
nické soutěže, kde se soutěžící pokou-
šeli přizpůsobit návrhy hal tomuto 
starému objektu. Místo toho, aby se 
postavila nová, moderní hala, tak se 
musí přizpůsobovat starému domu, 
který zvyšuje zbytečně celkové nákla-
dy. Myslí si, že je zbytečné dělat trojlo-
dí (vítězný návrh) a počítat s tím, že 
jedna hala se bude komerčně využí-
vat. Prioritně by se měly řešit potřeby 
města a jejich obyvatel. Dále, když 
probíhala architektonická soutěž, ve 
které byl spolu s dalšími 3 zastupiteli, 
členem. Vytvořilo se nějaké pořadí, 
které se během soutěže měnilo a na 
příštím jednání se záhadně přehlaso-
valo s tím, že se nejedná o konečné 
pořadí, ale o pořadí pracovní. Třetí 
problém vidí ve výběrovém řízení na 
zpracovatele projektové dokumenta-
ce, kdy byla kritéria tak nastavena, že 
prakticky nikdo jiný nemohl vyhrát 
výběrové řízení, než ten z prvního 
pořadí této architektonické soutěže.  
Výběrové řízení na dodavatele stavby, 
kde nabídka je 189 mil. Kč bez DPH, 
bez zařízení a vybavení, takže od-
haduje, že cena za dokončenou halu 
bude kolem 250 mil. Kč., což je pro 
Modřice luxus. Také vyjádřil nesou-
hlas s projektem, doporučil zastavit 

tento projekt, podzimní volby spojit s 
referendem zda opakovat výběrové 
řízení a vybudovat skromnější halu, 
která bude naprosto dostačující pro 
potřeby obyvatel.

Mikuš - Doplnil, že na  halu v Lipníku 
nad Bečvou dostali dotaci 15 mil. Kč z 
Ministerstva školství a Modřice dostaly 
0,- Kč, a z Olomouckého kraje dostali 
18 milionů a Modřice také dostaly 
0,- Kč. Dle jeho názoru byly žádosti o 
dotace špatně zmanagovány.

Šiška  - Zeptal se, kolik stojí hala v Lipní-
ku nad Bečvou? 

Mikuš - 83,5 milionů Kč
Šiška - A staví ji město? Kdo je investo-

rem? 
Mikš - Pravděpodobně město.
Šiška - Pokud dostali dotaci, tak investor 

určitě není město, ale nějaký sportov-
ní klub.

Tomandl  - Co pro město dělá firma DEA? 
Ta měla přece zajišťovat dotaci. 

Šiška - Zpracovávali žádost o dotaci na 
MŠMT. 

Tomandl - Ale žádnou jsme nedostali.
Šiška - Náš projekt tratil 10 bodů, jelikož 

nestaví sportovní klub, ale město, a 
dalších 5 bodů, protože máme novo-
stavbu, ne rekonstrukci.

Tomandl- Jsou nějaké reference na firmu 
DEA? Kolik dotací už pro ostatní 
subjekty získali? Konstatoval, že 
má pocit, že od začátku bylo jasné, 
že žádnou dotaci město nedostane. 
Necháme si zavážet pole a nedosta-
neme ani korunu, postavíme Pasivní 
dům a doplácíme na něj, vše co město 
dělá, stojí neúměrně peněz navíc. 
Bavíme se o Pasivním domě, že bude 
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stát tolik a stojí 3krát tolik, bavíme se 
o sportovní hale, že bude stát tolik a 
stojí 3krát tolik.

Šiška - Reagoval na Pasivní dům. Vy-
zval opozici, aby navrhla zvýšení 
nájemného a bude na nule. Když se 
plánoval provoz Pasivního bytového 
domu, nepočítalo se s recepcí, kterou 
senioři vyžadují. Takže zrušme místo 
recepční nebo zvyšme nájemné.

Bernátová - Konstatovala, že navrho-
vala zvýšení nájemného a ZMM jej 
neschválilo.

Konvalinková  - Vše souvisí se vším. Je 
jedno jestli se jedná o sportovní halu 
nebo o Domov pro seniory. Vzpomně-
la, že když se na ZMM řešil Domov 
pro seniory, pan Mikuš se ptal, jestli 
je zpracována kalkulace, jestli bude 
nějaký zisk a musí být poptávka. A 
starosta tehdy řekl, že se s tím tak 
úplně nepočítalo.

Šiška - To není pravda, protože před 
zahájením stavby byla spočítána 
kalkulace.

Konvalinková - Takže byla kalkulace a 
přesto město doplácí milion Kč ročně?

Šiška - Ano, protože se zřídila pozice 
recepční. Vy neposloucháte?

Konvalinková - Přece vždycky v každém 
Domově pro seniory, u každého léka-
ře je vždycky recepce, aby se mohli 
přijímat ti pacienti. 

Šiška - V bývalé Anavitě teď recepci 
zrušili.

Konvalinková - Dobře, o toto teď nejde, 
tady to už je. Jde o to, že se tady udělá 
obrovská sportovní hala a nevíme, 
co třeba bude město doplácet. Aby to 
nebyl desetinásobek a abychom pak 

měli z čeho opravovat. My si musíme 
vše schválit. Každý musí mít svědomí, 
nejsme tady od toho, že jsme tady jen 
4 roky. S tím městem se to potáhne 
další desítky let. Řekla, že se pod toto 
nepodepíše, že je pro, aby se to stoplo 
a dalo se to znovu, tak aby město 
ušetřilo. Vy jako starosta byste měl 
chtít, aby to bylo na 100% spočítané, 
že budeme v zisku. Nebude to jako 
dům pro seniory, nemá se na tom vy-
dělávat, je to sociální, ano, to bereme, 
je to pro seniory, ale toto není sociální 
a hala má vydělávat. 

Šiška - Vyjádřil se k velikosti haly. Hala je 
naprojektovaná tak, jak byly poža-
davky v investičním záměru, který se 
zpracovával před zahájením archi-
tektonické soutěže. Všechny spolky v 
Modřicích byly osloveny, aby si tam 
daly svoje požadavky. Vyjádřil svůj 
názor, že pokud se projekt zastaví 
nebo zruší a budeme hledat řešení v 
řádech 100 milionů, hala bude polo-
viční a nedostane se tam nikdo, jako 
dneska.

Bernátová  - Nebavíme se o veli-
kosti haly, ale o těch přílepcích, které 
dle našeho názoru nejsou potřeba. 
Zeptala se, jak se hrací plocha bude 
rozdělovat na 3 samostatné hrací 
plochy? 

Šiška - Spouštěcími mobilními sítěmi s 
neprůhledným 3m dílem.

Bernátová - Ve výpočtových příjmech 
u základní školy a mateřské školy 
je částka dohromady 1.320.000,- Kč. 
Kolik je z toho dotace z města?

Šiška- Všechno.
Bernátová - A u spolků a organizací je 

částka 2.184.000,- Kč. Kolik z toho 
jsou naše dotace?

Šiška - Pokud jim dáme dotace, tak taky 
všechno. Pokud jim to zastupitelstvo 
schválí.

Bernátová - Víte, že jim to schválí, proto-
že nás vždycky přehlasujete. Takže 
3.500.000,- Kč, které se vykazují jako 
příjmy, jsou naše peníze.

Šiška - To jsou příjmy toho zařízení. 
Protože účetně nemůžeme sportovní 
zařízení klubům poskytnout zdar-
ma, musíme za to chtít peníze. Když 
místním organizacím nedáme peníze, 
půjdou jinam a my to pronajmeme 
komerčně.

Bernátová - Takže výpočtové příjmy jsou 
7.638.100,- Kč mínus 3.500.000,- Kč, 
které jsou naše, takže to je 4.100.000,- 
Kč a náklady budou 6.500.000,- Kč. 
Takže budeme 2 miliony v mínusu.

Tomandl - Jde o to, že jsou to peníze 
města. Jestli se to dá spolku, nebo z 
rozpočtu města. Vrátil se ke zvýšení 
nájemného v PBDS. Řekl, že není ře-
šení, že se něco postaví špatně nebo 
spočítá špatně a město na to doplácí. 
Má to být výhodná stavba, a když 
není výhodná, tak zvedneme nájem. 
To je špatně, a proto máme strach, že 
to s halou dopadne stejně. Všechno 
tomu nasvědčuje.

Mikuš - Škola platí nájem v Sokolovně ze 
svých peněz nebo to platí obec za ni?

Šiška - Platí to z peněz, které dostane z 
obce. Sazba je 250,-/hod. Škola platí 
paušál 400 tis. za rok.

Mikuš - V nové hale bude škola platit, 
podle propočtu, 440,- /hod.?

Šiška - V nové hale je počítáno 400,-/hod. 

Je to uvedeno v předložené kalkulaci.
Mikuš - Takže dvojnásobek. Město tedy 

bude splácet a škole bude muset 
dávat dvojnásobné množství peněz 
na zaplacení nové haly. Takže zase 
mínus z rozpočtu. Takže všichni co 
budou využívat halu, budou chtít po 
obci dvojnásobek v dotacích, protože 
se zvýšila cena haly. Pokud to nedo-
stanou, tak půjdou pryč, tak to město 
nabídne komerčně. Za 2 miliony ve 
ztrátě budeme rádi. Dle jeho názoru 
je výpočet absolutně nereálný.

zam. Mulíček - Když nebude škola cvičit 
v sokolovně, budou jezdit jinam za 
400,- Kč/hod.

Tomandl - Škola jezdí plavat do Kohouto-
vic? Kolik tam platí?

Šiška - Odpověděl, že neví. Je to věc 
školy.

Tomandl - Tam je ale 25m bazén. Budou 
se učit plavat na 12m?

Chybíková - Reagovala na sdělení, která 
zazněla. Není pravda, že PBDS byl 
3x dražší. 30mil. je cena, která se 
objevila při výběrovém řízení na 
projektanta, bylo to za 25 bytů a byl 
to odhad bez studie, odhad z prosto-
rových možností na pozemku, který 
město mělo. Pak se rozhodlo, že se 
bude stavět 41 bytů, takže rozdíl ceny 
je absolutně nesrovnatelný s tím, kte-
rý byl. Projektová cena pro Dům pro 
seniory se pohyboval zhruba ve výši, 
která dům stála ve výsledku. Co se 
týče architektonické soutěže na halu, 
není pravda, jak zde zaznělo, že byl 
vybrán druhý návrh a pak zase jiný 
návrh. Vše proběhlo v rámci jednoho 
jednání, k architektonické soutěži 
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se nikdo neodvolal, ani Komora 
architektů toto nenapadla. Byl u toho 
právník, který stanovoval, jestli se 
může takto hlasovat nebo ne, jestli se 
může hlasování revokovat nebo ne. 
Někdo se tady snaží vyvolat dojem, 
že bylo všechno předem domluveno. 
Architektonická soutěž byla anonym-
ní, adresy a firmy, které se hlásily do 
architektonické soutěže, se otvíraly 
úplně na závěr. Dále bylo někde 
uvedeno, že byla stanovena cena 60 
mil. na investice. Ano, to se objevilo 
v 1. i 2. kole architektonické soutěže, 
kde se konstatovalo, že by si město 
představovalo, že by hala měla stát 
60 mil. Kč, ale nikde nebylo deklaro-
váno, že je to důvod pro vyloučení ze 
soutěže. Ve výsledku architektonické 
soutěže, v zápise, bylo doporučení 
poroty, pro soutěž pro projektovou 
dokumentaci, aby 55% bylo stanovení 
ceny a 45% pořadí. Takže stanovení 
v jednacím řízení bez uveřejnění bylo 
v pořádku. Ještě doplnila k provozu 
PBDS, že není se ziskem. Zastupitel-
stvo, které schvalovalo tento projekt, 
to bralo jako sociální opatření, že 
nemusí být zisk. Doplácí se 700 tisíc a 
je to na recepční.

Tomandl - Zeptal se na cenu úpravy pří-
jezdové cesty pro vozidlo s peletami?

Chybíková - Řekla, že neví. Bylo to 
vysypání štěrkem plus sebrání nějaké 
vrstvy.

Mulíček - Sdělil, že platy pro zaměstnan-
ců PBDS jsou 2.925.000,- Kč, Když se 
zruší zaměstnanci a udělá se z toho 
klasický bytový dům, bude město v 
zisku 1.800.000,- Kč

Konvalinková - Vyjádřila se k PBDS, 
že měl nějakou koncepci, že tam byly 
nějaké požadavky pro seniory. Na 
začátku, když se něco staví, tak se 
má počítat s výplatami, odvody, se 
vším. Nemusí to být ziskové, protože 
se řeklo, že to má být sociální, to 
znamená na nule.  Zrušit zaměstnan-
ce je nesmysl. Dále se opět vyjádřila 
k hale. Sdělila, že nechce bojovat za 
2. návrh, ale utkvělo jí v hlavě, co oni 
chtěli garantovat. Byli na první pozici 
a najednou skočili na druhou jen 
kvůli šatnám.

Šiška - Vy jste na té porotě nebyla, tak to 
neříkejte. Byl to jeden z důvodů.

Konvalinková - Vy jste řekl, že to byl 
jeden z důvodů, protože to nechali 
v ochranném pásmu. Zopakovala, 
že říkala, že jen kvůli šatnám máme 
nejdražší halu v celé České republice. 
Kdyby se na to město chtělo podívat, 
tak ten 2. návrh zůstal na 1. místě, 
město by ušetřilo. Ve finále budou 
všechno dotovat Modřice, protože 
nemáte nasmlouvané žádné exter-
ní firmy, které by tam chtěly něco 
provozovat.

Šiška - Jak to můžete říct, vy nám vidíte 
do hlavy? My o takových věcech 
jednáme od začátku projektu.

Konvalinková - Pořád se řeší jen mateř-
ská a základní škola a nic jiného. Já 
jsem byla pro návrh 2., koalice byla 
pro návrh 1. Řekla, že není pro tento 
návrh a nebude schvalovat, co se 
tady předloží. Požádala o to, aby se 
projekt zastavil a vyhlásilo se refe-
rendum, protože na jiném projektu se 
ušetří mnohem víc peněz.

zam. Mulíček - Hala v Českých Budějovi-
cích – cena z architektonické soutěže 
265 mil. Kč, projektová cena 312 mil. 
Kč. Nikdo vám nemůže garantovat 
cenu. I u těch Českých Budějovic je to 
navýšení 50 mil. Kč

Chybíková - Doplnila, kdo všechno má 
zájem o využívání jednotlivých částí 
sportovního areálu – mateřská škola, 
základní škola, TJ Sokol, místní kluby 
a organizace. Z toho se dá vyčíst, 
když se chce, že sportovní hala není 
pouze pro mateřskou a základní ško-
lu a nohejbalisty, ale že je tu spoustu 
i jiných aktivit a spolků, které budou 
halu využívat a uvolní se zase jiným 
místnostem třeba na obecním úřadě.

Tomandl - Navrhl 10 min přestávku, aby 
mohl být sestaven návrh usnesení.

Hlasování o přestávce:
12 pro (Šiška, Chybíková, Tomandl, Bernátová, Pro-
cházka, Mikuš, Konvalinková, Brabec, Ventruba, 
Doleček, Šulová, Havlátová)
1 proti (Slaný)
0 se zdržel

Přestávka do 19:10

Starosta seznámil veřejnost a zastupitele 
se střednědobým výhledem rozpoč-
tu na roky 2019 až 2023. V roce 2019 
jsou mimo halu plánovány investice 
ve výši 13,5 mil. Kč, v roce 2020 je už 
kalkulováno s investicemi ve výši 35 
mil. Kč, a to bez víceúčelové haly. V 
dalších třech letech bude mít město 
na investiční akce řádově 35 mil. Kč 
každý rok.

V diskusi vystoupili:
občan Hejtmánek st. - Zeptal se, na kolik 

let je úvěr plánován?
Šiška - Na 15 let. Město jedná se dvěma 

bankovními domy – s Českou spořitel-
nou a Komerční bankou. U obou má 
město účty.

zam. Mulíček - Úroková sazba se vzhle-
dem k soutěži nemůže zveřejňovat, 
ale je spočítána na nižší nabídku, 
kterou máme nabídnutou od banky, 
kde má město účty.

občan Hejtmánek st. - Takže 80 mil. je ur-
čeno na hrubou stavbu bez vybavení?

Šiška - Ne, je to na dokončení stavby.
občan Hejtmánek st. - Když říkáte, že 

stavba bude stát 180 mil. Kč bez DPH, 
tak se k tomu musí ještě připočítat 
21% DPH..

zam. Mulíček - Takováto stavba je účto-
vána v přenesené daňové povinnosti, 
budeme si nárokovat odpočet DPH, 
takže nebudeme od počátku DPH 
platit. V daném rozpočtovém výhledu 
počítáme s tím, že by se vracelo 50% 
DPH a po dobu 10 zkušebních letech 
to vychází na 2 mil. Kč ročně.

občan Hejtmánek st. - Cena haly je 180 
mil., ale nikde se nemluví o vybave-
nosti. Je zhruba spočítáno, kolik bude 
stát vybavení haly?

Šiška - Vybavení by tam nemělo být 
až tak moc. Šatny budou vybaveny 
skříňkami, to je v rozpočtu, základní 
sportovní náčiní, nějaké vybavení 
je už nakoupeno, třeba vybavení 
posilovny. Takže se pouze přesune do 
nové budovy. 

Bernátová - Zeptala se, jak to bude s  
restaurací a ubytováním? Obec uva-
žuje o pronájmu? Takže se tam nic 
vybavovat nebude?
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Šiška - Ano, obec uvažuje o pronájmu. 
Tam bude vybaveno gastro, to je ale 
v ceně, zbytek vybavení by si měl 
zařizovat nájemce.

Bernátová - Cena, kterou bychom jim 
měli účtovat za pronájem, myslím, že 
kolem 25 tis. jí přijde směšná.

Šiška - Vycházelo se z ceny, která je 
účtována současnému nájemci v So-
kolovně. Samozřejmě bude výběrové 
řízení, nejvýhodnější nabídkové ceně.

občan Hejtmánek st. - Bude se pronajímat 
jednomu nájemci nebo restaurace 
zvlášť a ubytování zvlášť?

Šiška -To ještě není rozhodnuto, ale za-
tím je varianta restaurace do proná-
jmu a ubytování pod městem. To už 
je v celkové kalkulaci – 3 recepční, 3 
uklízečky, údržbář a manager.

občan Fňukal - Vyjádřil se k ceně sta-
vebního materiálu. U takové velké 
zakázky firma stanoví cenu a potom 
je vůči rozpočtu o 20 až 30% klidně 
nižší. Takže kdyby se na tu stavební 
firmu zatlačilo, mohlo by to být i o 
30 mil. levnější. Ale to by musela být 
vůle. 

Šiška - Jedná se o veřejnou zakázku, tak 
nemůžeme tlačit na stavební firmu, 
aby nám dala levnější materiál. Až 
se uzavře smlouva, můžeme hledat 
úspory.

1. protinávrh usnesení (Tomandl): 
ZMM schvaluje pozastavení výběrového 

řízení na dodavatele stavby Víceú-
čelové sportovní haly a schvaluje 
vyhlášení referenda spojeného s 
komunálními volbami s otázkou pro 
občany: „Má město Modřice postavit 

Víceúčelovou sportovní halu v ceně 
do 100 mil. Kč bez DPH nebo do 190 
mil. Kč bez DPH?

Šiška - Upozornil na skutečnost, že 
výběrové řízení nelze pozastavit, ale 
zrušit.

Tomandl - Upravil návrh usnesení na 
„zrušit“.

Upravený 1. protinávrh usnesení (To-
mandl): 

ZMM schvaluje zrušení výběrového 
řízení na dodavatele stavby Víceú-
čelové sportovní haly a schvaluje 
vyhlášení referenda spojeného s 
komunálními volbami s otázkou pro 
občany: „Má město 

Modřice postavit Víceúčelovou spor-
tovní halu v ceně do 100 mil. Kč bez 
DPH nebo do 190 mil. Kč bez DPH?

Hlasování o návrhu na usnesení:
5 pro (Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, 
Konvalinková)
5 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlá-
tová)
3 se zdrželi (Šulová, Slaný, Ventruba)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení (Šiška): 
ZMM na základě § 85 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, schvaluje Smlouvu 
o dílo na výstavbu „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“ za cenu 
189.779.338,- Kč bez DPH s dobou 
realizace 437 dní ode dne zahájení 
stavebních prací mezi městem Mod-
řice (objednatel) a Sdružením pro 
výstavby sportovní haly Modřice 
firem SYNER s.r.o. a MORAVOSTAV 

Brno a.s. (zhotovitel) a na základě 
§ 124 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, ukládá 
starostovi města Modřice uzavřít 
Smlouvu o dílo.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Dole-
ček, Slaný, Ventruba, Brabec)
5 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, 
Konvalinková)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 10M-Z-1.1/2018

Návrh usnesení (RMM): 
ZMM ukládá starostovi města Modřice 

na základě § 217 zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, zajistit 
prostřednictvím administrátora 
soutěže společnosti DEA Energetická 
agentura s.r.o. vypracování písemné 
zprávy zadavatele a zveřejnění Ozná-
mení o zadání zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Dole-
ček, Slaný, Ventruba, Brabec)
5 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, 
Konvalinková)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 10M-Z-1.2/2018

Návrh usnesení: 
ZMM schvaluje přijetí úvěru ve výši 

80.000.000,- Kč na dokončení vý-
stavby „Víceúčelová sportovní hala 
Modřice“ a pověřuje starostu předlo-
žením smlouvy o úvěru ke schválení 
na následujícím ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:

8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Dole-
ček, Slaný, Ventruba, Brabec)
5 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, 
Konvalinková)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 10M-Z-1.3/2018

Návrh usnesení:
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

Střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2019 až 2020.

Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Dole-
ček, Slaný, Ventruba, Brabec)
5 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, 
Konvalinková)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnese-
ní 10M-Z-1.4/2018

Různé:
občan F. - Zeptal se, zda koaliční zastu-

pitelé mají vlastní názor? Za celou 
dobu k hale nic neřekli.

Šiška - To je jejich právo.
občan K. - Zeptal se, proč nemůže 

proběhnout referendum? Dle jeho 
názoru proběhla anketa, která nemá 
vůbec žádný význam, a proto by 
bylo dobré, kdyby se občané k takto 
velké akci mohli vyjádřit.

Šiška - Odpověděl, že referendum 
schvaluje ZMM a neschválilo jej. 
Tento projekt se připravuje od roku 
2011, kdy proběhla architektonická 
soutěž, která je nejtransparentnější 
výběrové řízení v ČR.

občan K. - Referendum přece nemá 
zpochybnit, že něco probíhá špatně. 
Měla by to být zpětná vazba, že má 
občan zájem a měl by mít možnost 
se vyjádřit. Já jsem pro halu, i když 
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Výstavba sportovní haly

ZMM na svém 10. mimořádném veřejném zasedání 25. 6. 2018 poměrem hlasů 8:5 
(pro: Šiška, Ventruba, Slaný, Brabec, Šulová – ODS, Chybíková, Havlátová – KDU-ČSL 
a Doleček – SZ; proti: Bernátová, Procházka – Sdružení za čisté a klidné Modřice, 
Mikuš, Konvalinková – ANO 2011 a Tomandl – KSČM, nepřítomni Skalník – ANO 2011 
a Kratochvíl ČSSD) schválilo smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Výstavby ví-
ceúčelové sportovní haly Modřice. V měsíci červenci mohou být zahájeny stavební 
práce v případě, že nikdo nepodá odvolání proti výběru dodavatele.
Velkou diskusí byla vlastní nabídková cena. Zapracovanými požadavky místních or-
ganizací a skupin byl vytvořen projekt velkých rozměrů. Směřování stavby do nižší 
nákladové roviny je možné pouze v případě, že se zásadně sníží její velikost a rozsah 
využití. 
Vývoj schválené ceny jsme srovnávali s vývojem ceny v obdobné soutěži o výstavbu 
Sportovní haly v Českých Budějovicích, která má shodný charakter a běží současně. 
Porovnání obou projektů je následující:

Cena stanovená
v architektonické

soutěži

Cena stanovená
v prováděcí

dokumentaci

Nejnižší cena
nabídnutá 

ve výběrovém řízení

Hala Č. Budějovice 261 miliónů Kč 312,1 miliónů Kč 489,7 miliónů Kč

Hala Modřice 99 miliónů Kč 152,2 miliónů Kč 189,7 miliónů Kč

Současně bylo provedeno porovnání cen 1 m3 obestavěného prostoru modřické haly 
s nedávno otevřenou novou halou v Nebovidech:

Smluvní cena díla
bez DPH

Cena 1 m3 Kubatura objektu

Hala Nebovidy 34 676 570 Kč 5551 Kč/m3 6246 m3

Hala Modřice 170 254 213 Kč 5811 Kč/m3 29 297 m3

U haly Modřice byla ponížena cena za objekty, které nebyly realizovány při výstav-
bě v Nebovidech (demolice starého objektu, venkovní sportoviště, parkoviště pro 
diváky atd.).

asi v trochu jiné podobě. Třeba 
12m bazén, nevím, podívejme se na 
Hastrmánky a je nám jasné, kdo tam 
bude chodit. Čeho se bojíte, když 
chcete něco takového rozjet, proč 
bych jako občan nemohl říct ano 
nebo ne?

Šiška - Já Vám rozumím, ale dnes jsme 
už v takovém stádiu, že by to bylo 
o zrušení veškeré práce, která byla 
vynaložena do dneška. Provedení 
referenda by celý proces vrátilo na 
začátek.

občan K. - Škoda, že to nezaznělo na za-
čátku, protože u tak velké investice 
se měly zvažovat všechny možnosti. 
Do referenda bych dal otázku: „Spor-
tovní hala ano či ne?“

Šiška - Před zahájením architektonické 
soutěže byl zpracován investiční 
záměr, kde se oslovili veškeré orga-
nizace a spolky města Modřice, co 
by v té hale chtěli mít, jak by měla 

vypadat. Takže jsme vlastně udělali 
referendum bez referenda.

Tomandl - Plavání je olympijský sport, 
nohejbal není. Demokraticky se o 
té hale nejednalo. Proběhla nějaká 
soutěž, ale třeba moje připomínky 
ke sportovišti nebyly brány v úvahu. 
Ubytovací kapacity jsou zbytečné 
a o tom se nemluví. Jsme posta-
veni před hotovou věc. Vůbec se 
demokraticky nebavíme o tom, jak 
zlepšovat Modřice, jsme postaveni 
před hotovou věc. Že se zaveze Pri-
mál, že se postaví něco, na co město 
doplácí, sportovní hala, rozměry, 
všechno jinak. To není demokracie, 
to je bolševismus.

Bernátová - Panu Tomandlovi dala za 
pravdu, ale už zapomněla, co chtěla 
říct.

Ukončeno v 19:30 hodin

POZVÁNKA na 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 3. ZÁŘÍ 2018 OD 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93

Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice. 



Jak je z uvedených čísel patrné, všechna obdobná zařízení jsou na tom ve vývoji 
financí shodně.
Současně je nutné podotknout, že celý modřický projekt byl navržen tak, aby neo-
vlivnil a nezmenšil plochy okolních kolonií zahrádek.

Hala obsahuje:
- hrací plochu 25 x 45 m, rozdělenou celoročně na tři menší plochy 15 x 25 m 

mobilními sítěmi
- jeden sál 12 x 17,5 m pro menší sporty 
- posilovnu
- bazén velikosti 12,5 x 6 m s regenerační vanou
- celkem 17 šaten
- skladové prostory na nářadí a vybavení
- síň slávy, klubovna
- restauraci
- ubytovací prostory ve 2. a 3. podlaží pro 40–60 osob
- zázemí pro zaměstnance areálu včetně kanceláří

Venkovní sportoviště:
- tři antuková hřiště
- jedno hřiště s umělým povrchem velikosti kurtu
- zahrádka restaurace
- 77 parkovacích míst

Využití haly:
- Základní škola Modřice – minimálně dvě hřiště
- Mateřská škola Modřice – jedno hřiště
- místní sportovní kluby – Sokol, kopaná, nohejbal
- místní sportovní spolky – stolní fotbal-šprtec, florbal, badminton, stolní tenis
- místní organizace – Pionýr, Skaut, myslivci, zahrádkáři, hasiči atd.
- místní taneční skupiny – X-trim, folklórní kroužek, případně další nové
- místní občané neorganizovaní v žádné organizaci – individuálně
- pokud nebude zařízení využito místními, bude nabídnuto komerčně pro okolní 

sportovní kluby

Pevně věřím, že nová hala bude sloužit nám všem. Ze starostou provedené malé 
ankety o tom, zda za cenu 189,7 miliónů Kč bez DPH halu stavět nebo ne, vyplynulo 
při odevzdání celkem 463 odpovědí, že 436 občanů si takové sportoviště přeje a jen 
27 jich bylo proti.

Město má finanční prostředky zajištěny. Finanční kondice města díky daňovým výno-
sům je na takové úrovni, že při splácení úvěru, který je nutný ve výši 80 000 000 Kč k 
dokončení projektu, bude městu každoročně na realizaci dalších investic a na rozvoj 
města k dispozici řádově 35 miliónů Kč, jak uvádí střednědobý rozpočtový finanční 
výhled na roky 2019–2023.

Ing. Josef Šiška, starosta

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Reakce starosty a vedení města na článek Ing. Erika Mikuše, 
Zpravodaj č. 6/2018 str. 7

Nebudu se opakovaně vyjadřovat k neustálému napadání a pomlouvání projektu Ví-
ceúčelové haly. Reaguji pouze na poslední vznesenou otázku, cituji: „Proč má staros-
ta a vedení města zájem o halu za 200 miliónů Kč? Takto se dobrý hospodář nechová, 
leda že by na tom měl NĚKDO osobní zájem?“
Na tyto podsunuté otázky se dá reagovat dvěma způsoby:
- Z prvního pohledu v případě pochybností typu osobního zájmu v rovině „osobních 
požitků“ bych uvedl pouze rčení „podle sebe soudím tebe“.
- Z druhého pohledu v případě mého čistého svědomí samozřejmě prohlašuji, že 
mám na vzniku takového zařízení velký zájem. Celý projekt jsem osobně odstartoval 
na valné hromadě Sokola Modřice v únoru 2011, kdy byl jednomyslně schválen pře-
vod majetku Sokola na město. Tímto byly zahájeny přípravy na budoucí výstavbu 
sportovně-kulturního zařízení, které bude ku prospěchu a využití široké veřejnosti 
a bude kapacitně dostačující pro potřeby města. Dnes se například pionýři, junáci, 
X-trim, folklórní kroužek a další prakticky do tělocvičny v zimních měsících nedo-
stanou. 
Každý občan ať si svůj úsudek a názor na celou záležitost udělá sám.

Ing. Josef Šiška, starosta
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Proč jsem nehlasovala pro referendum o výstavbě haly

Podle mého názoru není správná otázka, zda chceme halu za 100 mil Kč nebo za 200 
mil Kč? Otázka je, zda chceme naplnit očekávání a požadavky základní školy a všech 
dalších zainteresovaných skupin sportovců, spolků, široké veřejnosti, které byly pro-
diskutovány, optimalizovány a přeneseny do náplně projektu nebo nám bude stačit 
projekt levnější a tím s velkou mírou pravděpodobnosti okleštěný. Ten požadavky 
na využívání haly jen těžko naplní. I přes prapodivné prohlášení projekční kance-
láře GRIDO, architektura a design, s.r.o. (která neuspěla v architektonické soutěži a 
soutěži na projekt), že garantuje stavbu se stejnou náplní za pouhých 80 mil Kč bez 
DPH, klamná prohlášení některých opozičních zastupitelů o cenách jiných hal, vět-
šinu nesrovnatelných s modřickým projektem, je podle mého úsudku cena stavby 
transparentně vysoutěžená a odpovídá současné situaci na stavebním trhu.  V pod-
kladech pro jednání zastupitelstva a v diskuzi na samotném jednání zastupitelstva 
dne 25.6.2018 zazněly pro mne dostatečné argumenty pro to, abych mohla hlasovat 
pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem stavby.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Manipulace = kdo uvádí občany v omyl?

V článku Ing. Erika Mikuše, který byl zveřejněn ve Zpravodaji č. 6, jsme se dozvěděli 
mimo jiné i to, že „dům pro seniory“ měl stát 30 mil a nakonec stál 88 mil. Je to úče-
lově zveřejněná nepravdivá informace.  Když v roce 2009 probíhalo výběrové řízení 
na projektanta stavby, bylo původním záměrem města vybudovat 25 bytů a takto to 
bylo uvedeno i v zadání. Soutěžící měli uvést odhad nákladů na stavbu, což u vítězné 
nabídky bylo 30 mil Kč. Při diskuzích o velikosti a možnostech využití pozemku, kte-
rý mělo město k dispozici, jsme došili k závěru, že dům by mohl být větší a pozemek 
takto lépe využit. Proto má dnes Pasivní dům pro seniory 41 bytů za cenu 88 mil Kč. 
Mylná je i informace o tom, kolik město na provoz domu doplácí. V roce 2017 to bylo 
necelých 743 000,- Kč. Tato ztráta je způsobena zejména tím, že zajišťujeme v PBDS 
24 hodinovou službu na recepci. Provoz domu ukázal, že je to správné řešení, neboť 
tak lze přivolat pomoc a zajistit bezpečí nájemníků.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Největší investice v Modřicích

Musím se přiznat, že jsem v šoku. Koalice si, bez pořádného vysvětlení, prosadila 
sportovní halu za 200 mil Kč.  Největší investici posledních let schválilo jen 8 z 15 
zastupitelů, a to si myslím, že je málo. Pokud koalice není schopna podat takové 
důvody, které jsou akceptovatelné pro většinu, je něco špatně. Koalice však celé 
zastupitelstvo mlčela. Zřejmě dobrá koaliční smlouva.   

Hlavní otázkou je, proč budeme stavět tak drahou halu? 
Ve městě Lipník na Bečvou, které má podobné příjmy jako Modřice, dostavují halu, 
která má téměř stejnou velikost hrací plochy, ale za cenu 83,5 mil Kč.  Z toho byly 
schopni získat dotaci 15 mil Kč od Ministerstva školství a 18 mil Kč od kraje. Tomu 
říkám skvělá práce vedení města. 

V Mořicích to bude stát přes 200 mil Kč a dotaze žádné!!! Asi je pravda, že když jsou 
dotace, jsou přísné kontroly, a to asi někdo nechce. Modřice se zadluží na dalších 15 
let, což jsou 4 volební období! 

Vypadá to, že cílem u nás je postavit, a čím více to bude stát, tím lépe. Ale stále se 
ptám, pro koho to bude lépe? Pro občany?  Pro spolky?  Nebo pro někoho z vedení 
města? 

Sportovní halu stavíme hlavně pro školu a pro spolky. Ale asi jim nikdo neřekl, že 
pronájem nové haly má být 2x tak dražší. Místo stávajících 200,- Kč/ hod mají platit 
400,- Kč/hod. Tudíž buď to zaplatí ze svého nebo budou žádat větší dotace. Předpo-
kládám, že město navýší dotace, a z tohoto je patrné, že to bude stát všechno mno-
hem více, než vedení města přiznává. A když se podívám na Dům pro seniory, tak 
odhaduji, že v celkovém počtu to bude město stát další 2 mil Kč/rok. Tomu říkám, 
skvělé hospodaření města. 

Jinými slovy, pokud by hala byla do 100 mil Kč, nebylo by třeba zdražovat!!

V hale není třeba mít restauraci a ani ubytovnu, obojí v Modřicích máme a jednou. 
Někdo bude tu restauraci a ubytovnu spravovat a ten někdo bude konkurovat míst-
ním podnikatelům. Proč?  Dle mého názoru by město mělo místní podnikatele pod-
porovat, vždyť město je spravováno z jejich daní!
Snažil jsem se zjistit proč?  Od vedení města jsem se žádný rozumný argument nedo-
zvěděl. Tudíž jediné vysvětlení, které mám je to, že má někdo osobní zájem a možná 
i zisk na této mega-stavbě. 
Zjistit jsem, že jako zastupitel moc nemohu, proto necháme celou věc prověřit orgá-
ny činné v trestním řízení.

Zastupitel Ing. Erik Mikuš
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Krajské silnice v Modřicích

Město Modřice provádí další etapu rekonstrukcí chodníků ve městě na ulicích Huso-
va a Masarykova. Bohužel jsou zde také problémy s vlastními povrchy komunikací, 
které jsou majetkem Jihomoravského kraje. Z pozice starosty města jsem opakovaně 
vyvolával jednání se zástupci kraje v otázkách údržby a oprav dotčených komuni-
kací. Dne 4. 5. 2018 jsem se sešel s technickým náměstkem ředitele Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje Ing. Hochmanem. Předmětem schůzky byl neutěšený 
stav silnic na těchto ulicích. Po cca dvou měsících jsem dotyčného opět kontaktoval 
a bylo mi sděleno následující:

Husova – na opravu komunikace vypíše SÚS JmK výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace ještě v letošním roce. Následně v roce 2019 bude provedena 
vlastní realizace povrchů komunikace.

Masarykova – na podnět naší rozpracované diagnostiky vozovky bude SÚS JmK 
zpracovávat kompletní diagnostiku vozovky a na základě té zahájí zpracování vlastní 
projektové dokumentace.

My Modřičtí nyní můžeme jen doufat, že slíbené kroky budou skutečně splněny.
Ing. Josef Šiška, starosta

Informace pro občany

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné 
Modřice

Koalice odmítla referendum o sportovní hale 
a dala projektu zelenou svými osmi hlasy

Není možné se aspoň stručně nezmínit o víceúčelové 
sportovní hale – největší investici v historii města. Přípra-
va výstavby se vyvíjela od začátku dosti nešťastně. I když 
mohli sportovci i nejrůznější spolky uplatnit svoje poža-
davky, výsledkem bylo zadání, které vytvořila rada města a nemínila od něj v žád-
ném případě ustoupit. V zadání tak bylo zachování staré budovy Sokolovny, která 
návrh haly významně omezovala a vyžádala si též značné náklady navíc z důvodu 
nutné rozsáhlé rekonstrukce a propojení s novým objektem. Nebyla též vůle řešit 
část parkovacích míst v podzemní garáži, ke které rozdílná výška terénu přímo vy-
bízela. Tato možnost se pouze připustila až ve druhém kole architektonické soutěže, 
kdy ji využil pouze jeden soutěžící.
Při vlastní architektonické soutěži proběhlo nestandardně opakované hlasování o 
celkovém pořadí, po kterém se dostal do čela současný projekt, který z architekto-
nického hlediska „kopíruje“ stávající budovu Sokolovny a vypadá spíš jako méně 
vzhledný tovární objekt. Druhý projekt v pořadí, který byl původně první, byl na-
opak moderní stavbou, která by naše město posunula k opravdovému městu a dle 
mého názoru by se lépe hodil k esteticky zdařilé stavbě Pasivního bytového domu 
pro seniory.
Následovalo výběrové řízení zpracovatele projektové dokumentace, kdy byla krité-
ria hodnocení nastavena tak, že nikdo jiný neměl reálnou šanci protěžovaný projekt 
přeskočit. Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby už jen všechny 
„šokovala“ výška ceny (189 mil Kč bez DPH), za jakou by bylo možno halu pořídit, 
a to ještě zdaleka není konečná částka. Radnice proto za podpory vedení ZŠ zorga-
nizovala anketu, kde tiše doufala, že občané toto vše zaštítí. Takováto anketa nemá 
samozřejmě žádnou právní oporu a referendum spojené s podzimními komunálními 
volbami koalice na mimořádném zasedání zastupitelstva 25.6. zamítla. Do termínu 
uzávěrky Zpravodaje (29.6.) nebyly výsledky ankety zveřejněny. Na mimořádném 
zasedání ZMM pro realizaci vybraného projektu haly hlasovalo pouze osm koalič-
ních zastupitelů. Návrh na realizaci největší investice města tak prošel nejmenším 
možným počtem hlasů (8 z celkového počtu 15 zastupitelů)!
I když toto mnoho lidí trápí a těžko se s tím smiřuje, přesto přeji všem modřickým 
občanům klidné a odpočinkové léto, načerpejte na dovolených dostatek sil pro svoji 
další práci a věřím, že po prázdninách bude možné psát do Zpravodaje i o pozitiv-
nějších událostech.

Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www. osmodrice.cz

1Informace pro občanyi
Volební právo občanů jiných členských států EU 

ve volbách do zastupitelstev obcí, 
konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Metodické stanovisko k volebnímu právu občanů jiných členských států EU ve vol-
bách do zastupitelstev krajů je zveřejněno na internetových stránkách města Modři-
ce: www.mesto-modrice.cz  
a také na stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.
aspx 

ohlašovna MěÚ Modřice
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Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo
životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 9 141,54 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recykla-
ce elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL může-
me nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
našeho města v loňském roce vyřadili 9 141,54 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 144,59 MWh elektřiny, 8 569,36 litrů ropy, 
618,48 m3 vody a 4,73 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 29,32 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
128,20 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej-
menších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědo-
míme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele po-
čítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie po-
třebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dis-
pozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky 
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a 
separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-
-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
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Revitalizace veřejného prostranství Husova – Komenského 
(HuKo) 

Začátkem června jsme dokončili první část revitalizace veřejného prostranství v 
okolí bytových domů Husova – Komenského a to provedením obnovy části zeleně. 
Podle projektu zahradního architekta - arboristy a rozhodnutí o povolení kácení byly 
odstraněny nevhodné či nebezpečné stromy a vysázeny nové. Vykáceno bylo 16 
stromů a vysazeno 5 platanů, 3 lípy a 20 třešní pilovitých, celkem 28 vzrostlých stro-
mů. Projekt bude dále pokračovat, občané se mohou těšit na dětské hřiště, prostor 
pro setkávání a odpočinek, nový přístřešek na popelnice i kontejnery na tříděný 
odpad a výběh pro psy. Také bude pokračovat revitalizace zeleně.

V přilehlých bytových domech je 90 bytů. Občanům byla nabídnuta možnost účasti 
při výsadbě nových stromů, toho využili 3 tatínci se svými dětmi. Mohou být na sebe 
hrdí, že se věnují svým potomkům a podporují u nich zájem o přírodu a dění v místě 
jejich bydliště. Děkujeme.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Vážení občané města Modřice,

v roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kar-
tonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 
20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 
310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití odpadů z obcí ke snížení emisí o 678344 tun CO2 
ekvivalentu.

Výsledky třídění občanů města Modřice za rok 2017:
1.čtvrtletí 2017          43,439 tun
2.čtvrtletí 2017          45,577 tun
3.čtvrtletí 2017          46,322 tun
4.čtvrtletí 2017          32,616 tun

Děkujeme všem, kteří tříděním odpadu přispívají ke zlepšení životního pro-
středí!
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3. ročník výstavy dětských obrázků 
na téma: CESTA DO POHÁDKY 

se bude letos konat od 17. září 2018 v prostorách radnice. 
 

Výstava volně navazuje na předešlé ročníky Zvířata v zoo a Nejkrásnější prázdniny.  
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 

(e‐mailovou adresu, nebo nemáte‐li, telefonní číslo).  
Bez těchto údajů není možné obrázek zařadit do konečného ocenění vítězného díla. 

 
                                                                                                                           obr.: B. Fausová ‐ simira 

    
 Jak zadat dílo do soutěže: 

 osobně předat na recepci 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 14. září a od 17. září budou vystaveny v prvním patře radnice. 

24. září 2018 v 18 hodin bude ve velké zasedací místnosti radnice vyhlášení 
nejlepších prací, kam jsou všichni autoři obrázků zváni.   

                                                                                                              
                                                                                                                    Jiří Ventruba, místostarosta 

 

Město Modřice zve občany 

dne 26.8.2018 do areálu Pod Kaštany 

na LETNÍ KINO. 
Promítání filmu TEORIE TYGRA  

začíná od 21 hodin. 

Občerstvení zajištěno.  
Vstup zdarma. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní rok letem světem

Školní rok skončil. Opět doznělo poslední zvonění a my můžeme konstatovat, že čas 
plyne jakoby rychleji, intenzívněji, co bylo před týdnem, je už dávnou minulostí. 
Přesto bychom se rádi na okamžik ohlédli a připomněli si alespoň střípky školního 
dění.

Letos naši školu navštěvovalo 411 dětí, a to včetně přípravné třídy. Vzdělávat takový 
počet žáků je velký závazek a nesmírná odpovědnost. O co se snažíme? Je to prosté, 
naším cílem jsou spokojené děti, které baví poznávat okolní svět i sebe samotné. Ka-
ždé dítě je individualita, potřebuje různé podněty, péči i přistup. Jako malíř pracuje s 
paletou barev, i my nabízíme žákům bohatou škálu aktivit, aby si mohli namíchat ten 
svůj odstín, najít si, co je pro ně dobré, a v tom se dále rozvíjet. Úzce jsme v tomto 
směru spolupracovali s SVČ v Ivančicích a CVČ Lužánky v Brně. Prostřednictvím 
volnočasových institucí jsme nabízeli dětem nespočet výukových programů příro-
dovědného i humanitního zaměření. Nechyběly sportovní aktivity, turnaje všeho 
druhu.  Na podzim jsme se pečlivě připravovali na vánoční jarmark, nastalo vánoční 
tvoření, vznikaly nádherné adventní věnce, svícny a spousta dalších dekorací. Sou-
běžně se připravoval doprovodný program v altánu. Zaznělo zde mnoho vánočních 
koled, hrálo se i divadlo. Představení My Fair Lady ze Zelňáku našich deváťáků si 
výkony hlavních protagonistů nezadalo, ne-li s profesionálními scénami, tedy ales-
poň těmi ochotnickými. Uskutečnilo se mnoho dnů s velkým D, jejichž náplň měla 
opět rozvíjet osobnost dětí, např. Den Země, Den s hasiči, ale i Dny zájmů a sportu. 
Zorganizovali jsme výjezd do polské Osvětimi i na další místa svázaná s českou i 
evropskou historií.

Přes zimu se pak pilně studovalo, žáci zúročili své zájmy ve vědomostních soutěžích 
a olympiádách a za své výkony sklízeli pěkná ocenění. První místo v okresním kole 
olympiády z anglického jazyka, druhé a třetí místo v Pythágoriádě a v zeměpisné 
soutěži nejsou zdaleka vším, čím bychom se chtěli pochlubit, co se dětem podařilo. 
Hodně se přednášelo, na prvních stupních v okresním formátu stanuli i naši žáci, 
a to v různých věkových kategoriích. Sotva se rozjařilo, už se vyjíždělo na školy v 
přírodě, exkurze a výlety, aby se upevnily i vzájemné vztahy a pospolitost mezi žáky. 
Deváťáci vyrazili na týdenní studijní pobyt do Svratky, který byl věnovaný intenziv-
nímu opakování a závěrečné přípravě na přijímací zkoušky. A dobrá věc se podařila 
– sedm žáků bylo přijato na brněnská gymnázia, čtrnáct žáků na maturitní studia na 
SŠ. Nakonec přišla tradiční školní akademie, radost, tanec i trocha loučení.

Škola je zapojená do mnoha projektů, aby byla zajištěna maximální technická vyba-
venost a dobré zázemí pro vzdělávání. V příštím školním roce počítáme se 445 žáky, 
vyučovat bude 28 pedagogických pracovníků, 13 asistentů pedagoga, 2 speciální pe-
dagogové a 1 školní psycholog. Děti mohou navštěvovat 6 oddělení školní družiny. 
Jediné, co nás ještě trochu trápí, je adekvátní sportoviště, ale doufáme, že i toho se 
v brzké době dočkáme.

Co říci na závěr? Snažíme se, jedeme na plný plyn, protože víme, že platí staré dobré 
„kdo chce zapálit, musí hořet.“

Text a foto: Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ
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Modřické zpívánky Zpěváčku a Zpěvandule

Naše dětské sbory Zpěváček a Zpěvandule měly letos napilno, ačkoli sezóna začala 
po delší přestávce až ve druhé polovině školního roku. Po úspěšném vystoupení na 
brněnském festivalu Petrklíč (20. 4.) nacvičily děti program ke Dni matek, který zdár-
ně předvedly nejprve v modřickém Pasivním domě pro seniory (17. 5.) a poté v Ana-
vitě (22. 5.). V rámci Noci kostelů (25. 5.) zazpívaly sbory celkem tři písničky, z nichž 
největší ohlas vzbudilo závěrečné „Selfíčko“ od současné písničkářky a moderátorky 
Rádia Junior Jany Rychterové. Je to písnička opravdu „ze života,“ blízká dnešním 
dětem, zároveň úsměvná i poučná. Celý školní rok se uzavřel 27. června  krátkým 
vystoupením na školní akademii v sále hotelu Gregor. Oba sbory zazpívaly svůj re-
pertoár s nadšením a přirozenou hravostí, která je dětem vlastní. Celkově dopadla 
všechna letošní vystoupení výborně, a tak patří mladým zpěváčkům i jejich rodičům 
veliký dík za energii, kterou do zpívání vložili. Zvláště bych chtěla poděkovat paní 
dirigentce Jitce Kafkové, která nás na všech koncertech doprovázela na klavír a svou 
láskou k hudbě a dětem nás všechny velmi podpořila. Přeji všem zúčastněným krás-
né léto se spoustou slunečných a pohodových dnů a v říjnu – opět na shledanou! 
Xenie Černocká, dirigentka 

foto: Jitka Kozumplíková

Zpravodaj 7-8/2018

Akce „Dopoledne s hasiči“ 
Na konci června proběhl výchovný program pro žáky pátých až devátých tříd, na 
kterém se podíleli hasiči z HZS Židlochovice a SDH Modřice. Po domluvě byly třídy 
rozděleny na dvě skupiny.
 
Pro první skupinu mladších žáků byla vytvořena následující stanoviště::
1. stanoviště - ukázka mobilní požární techniky - CAS 20 z hasičské stanice Židlocho-
vice a DA jednotky sboru dobrovolných hasičů Modřice
2. stanoviště -  diskuze na téma evakuační zavazadlo a tísňové linky  
3. stanoviště - záchrana plyšového medvěda, prolézání tunelu a stříkání na domeček
4. stanoviště – základy první pomoci (popáleniny, AED, atd.)
 
Druhá skupina starších žáků absolvovala: 
1. stanoviště - ukázka mobilní požární techniky CAS 20 z hasičské stanice Židlochovi-
ce a DA jednotky sboru dobrovolných hasičů Modřice 
2. stanoviště - hydraulické vyprošťovací zařízení + vyprošťovací nářadí
3. stanoviště - první pomoc, vč. využití automatizovaného externího defibrilátoru
4. stanoviště – krizové situace, termokamera + protichemický oblek OPCH

 Na každém stanovišti byla časová dotace cca 20 min. 

Všechna stanoviště byla koncipována tak, aby byla adekvátní věku dětí a aby jim 
současně byla ku prospěchu v osobním i školním životě.
I když začátek pozdržel skutečný zásah hasičů v Rajhradě, zbytek dne probíhal v 
klidu za účasti pěti hasičů ze Židlochovic a šesti hasičů z Modřic.

Za organizaci a přínosné dopoledne děkujeme organizátorům mjr. Ing. Antonínu 
Bastlovi, veliteli hasičské stanice Židlochovice, a Milanu Putnovi, veliteli SDH Mod-
řice.

Kateřina Koubková, Foto: Michal Mandelík
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BRABROUCI

Brabrouci informují…

V době, kdy budete číst tento Zpravodaj, budeme možná už na táboře. Letos jedeme 
na nové místo – do Zubří u Nového Města na Moravě. Poblíž tábořiště budeme mít 
Zuberský rybník, tak snad nám vyjde počasí na koupání. 
Co jsme ale ještě stihli ke konci školního roku? Druhý víkend v červnu naši vedou-
cí organizovali celorepublikovou Brannou hru Cestu odhodlání (BHCO). Soutěže se 
zúčastnilo asi 180 lidí z různých koutů České republiky – ze Stráže pod Ralskem, z 
Děčína, ale i z Brna. Po celý víkend účastníci ušli asi 50 kilometrů s těžkými batohy 
a plnili různé úkoly, například stříleli ze vzduchovek, poznávali rostliny, živočichy, 
stavěli bivak a mnoho dalšího.
V polovině června jsme oslavili 20 let od našeho založení. Připravili jsme různé úko-
ly po Modřicích, prostřednictvím kterých se veřejnost seznámila s naší celoroční 
činností. Start, cíl a následnou oslavu jsme měli na modřické faře. Tam se návštěv-
níci mohli seznámit s naší historií – podívat se na kroniky, na fotky z různých akcí, 
ochutnat naše oddílové buchty a užít si odpoledne v krásném prostředí. Tímto by-
chom chtěli poděkovat modřickým farníkům za možnost využít jejich prostor, panu 
Janskému za to, že nám připravoval skvělé občerstvení a v neposlední řadě městu 
Modřice, které nás 20 let podporuje, protože bez této podpory by oddíl určitě nebyl 
takový, jaký je. 
V září začneme 21. školní rok naší činnosti v týdnu od 10. září schůzkami v časech, 
ve kterých probíhaly v minulém školním roce. Všechny informace o naší činnosti 
najdete na našich webových stránkách www.brabrouci.cz. 

Babča za Brabrouky



foto: archiv Brabrouci
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Vedení FK na po-hodové 
zkoušce u seniorů

... a teď hurá na prázdniny! …

společný tanec na Závěrečné 
Pod kaštany

Pěkné prožití prázdnin i dovolených všem dětem, rodičům i přátelům FK!
Iva Cetlová – Jana Gajdušková – Vlastík Čevela. Foto Jana Gajdušková
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Ve dnech 4. a 6. června proběhlo v Městské knihovně pasování všech prvňáčků 
modřické ZŠ na čtenáře. Přejeme jim do budoucna mnoho krásných čtenářských 
zážitků! 

KNIHOVNA

Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na 
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a 
na facebookových stránkách Městské knihovny 
Modřice https://www.facebook.com/knihovna7/

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

Městská knihovna v Modřicích
VÝBĚR Z NOVINEK

PRO ŽENY:
Cole, Martina: Zrada
Gabaldon, Diana: Lord John a Bra-
trstvo čepele
Lane, S. M.: Sezdány válkou
Moyesová, Jojo: Zakázané ovoce

PRO SILNÉ NERVY:
Bolton, Sharon J.: Temné říční proudy
Cole, Daniel: Loutkář
Dán, Dominik: Cigarteka na dva tahy
Jackson, Lisa: To mi zaplatíš
Linková, Charlotte: Rozhodnutí
Marsonsová, Angela: Pokrevní pouta 
(Případy Kim Stoneové 5)
Niedl, František: Inspektor Prevít
Theilsová, Lone: Žena, po které se 
slehla zem
Underdownová, Beth: Sestra lovce 
čarodějnic
Waver, Tim: Údolí mrtvých

PRO DĚTI:
Brian, M.: Strážci galaxie

Pospíšilová, Zuzana: Kouzelná třída: 
Příběh pokračuje, Čtvrtý rok

DÍVČÍ ROMÁNY:
Musilová, Alena: Černooká

INSPIRACE DO DOMÁCNOSTI:
Malá škola zavařování
Tophillová, France: Zahradničení v 
nádobách

INSPIRACE NA CESTY:
Albánie: Turistický průvodce
Bretaň a Normandie: Turistický průvod-
ce
Černá hora: Turistický průvodce
Island: Turistický průvodce
Slovinsko: Turistický průvodce

KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Hanibal, Jiří: Hon na motýly
García Márquez, Gabriel: Devadesát 
dnů za železnou oponou
Táborská, Dita: Běsa

Otvírací doba během letních prázdnin zůstává beze změny. Pouze v 
týdnech 30.7-3.8.2018 a 27.8.-31.8.2018 bude knihovna z provozních 
důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Virtuální univerzita třetího věku v roce 2018/2019 začne 2. října 2018 
v 16.00. Téma zimního semestru bude České dějiny a jejich souvislosti 
II. Cena kurzu: 300 Kč. Další termíny přednášek: 16.10, 30.10, 13.11., 27.11., 
a 11.12. Hlásit se můžete v knihovně kdykoliv před začátkem prvního 
kurzu. Podrobnější informace o studiu najdete na www.e-senior.czu.cz

foto: Renata Pilátová

Zpravodaj 7-8/2018

Lovci perel
Letošní perličky jsou dosbírány a sečteny!

Milí perlolovci, letošní soutěž, ve které jste za označené knížky mohli sbírat perličky, 
skončila. V pátek 1. června jsme všechny sesbírané perličky sečetly a navlékly k va-
šim jménům. Jména všech soutěžících (i s počty nasbíraných perliček) jsou uvedena 
na webu dětského oddělení knihovny. 
A ve čtvrtek 21. června jsme uspořádaly setkání všech lovců perel. Bohužel hektický 
konec školního roku a termín některé ze škol v přírodě nebyl asi úplně ideální, takže 
si pro dárečky a diplomy přišla jenom hrstka dětí. I tak jsme ale strávili příjemné 
odpoledne a všichni zúčastnění „lovci“ dostali diplomy a dárky. A pak jsme si v ro-
dinném kruhu pochutnali na senzačním dortu, který jsme chvilku obdivovali očima 
a potom se do něj zkrátka a dobře s chutí zakousli. 



173072 www.mesto-modrice.cz Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 7-8/2018

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
“Ex natura vivere summum bonum est“
(Největším dobrem je žít podle přírody) 

Cicero

Vzhledem k tomu, že vrcholí období 
sběru bylinek, doplníme si ještě ty, o 
kterých jsme se v minulém Zpravodaji 
nezmínili. Samozřejmě, že ani nyní 
nevyčerpáme vše, co nám příroda 
nabízí, ale alespoň ty co můžeme mít na 
zahrádce.

Saturejka – je drobná jednoletá bylin-
ka; budeme-li ji pěstovat, sama se příští 
rok vysemení. 

Ta jednoletá se nazývá saturejka Hor-
tensis – má drobná fialová kvítka. Pak je 
známá ještě

saturejka Montana s bílým kvítkem – to 
je otužilá trvalka.

Listy obou jsou lehce nahořklé a štip-
lavé chuti s charakteristickou vůní. Nať 
se seřezává v době květu od června 
do září. Suší se ve svazcích ve stínu. 
Obsahuje hlavně třísloviny. Má mírně 
antiseptický účinek, upravuje nadýmání 
a zabraňuje tvorbě plynů. Má příjemný 
kořenitý pach. Vzbuzuje chuť k jídlu a je 
dobrým prostředkem proti hlístům.

Používá se ve všech potravinách, které 
způsobují nadýmání (fazole, čočka). 
Přidává se ke konci vaření.

Yzop lékařský – pěkný stále zelený 
keřík, většinou s krásně modrými květy 
(vyskytují se však odrůdy i s bílými 
nebo růžovými květy). Roste na plném 
slunci; listy sklízíme v červenci a srpnu. 
Listy mají mátovou lehce nahořklou 
chuť.

Mohou se v malém množství přidávat 
do salátů, k bílému masu a k rybám. 
Působí podobně jako šalvěj – proti 
pocení, podporuje trávení. Proti kašli 
se užívá ve směsi s anýzem a fenyklem 
(jedna čajová lžička na šálek vody – 2 
šálky denně). 

Libeček lékařský – odolná vytrvalá by-
lina. Nejlépe roste ve výživné půdě na 
slunci nebo v polostínu. Nasekané listy 
přidáváme do salátů a polévek (dodává 
lahodnou příchuť).

Že si ne všichni z více než třiceti soutěžících přišli pro odměnu, nás docela mrzelo. 
Beru ale jako velmi příjemný fakt to, že četli knížky a vyplňovali otázky ne proto, 
aby byli první nebo za to byli odměněni, ale že četli proto, že je prostě číst baví. Za 
to si všichni soutěžící zaslouží velikou pochvalu. Doufám, že vám všem ty přečtené 
knížky přinesly něco hezkého. Třebas nápad: že během prázdnin, když bude zrovna 
pršet a všechno bude „out“, tak se místo počítačových her zachumlat do teplíčka a 
přečíst si nějakou bezva knížku. Zkuste to, je to fajn!
Příští školní rok začneme sbírat perličky hned po prázdninách a soutěž skončí v 
půlce května. A můžete, jako to po celý tento rok dělala Markétka K., soutěžit i s kni-
hami, které nejsou označeny perlorodkami. Stačí je přečíst a vymyslet nové otázky. I 
to se počítá. Nová výzva, nová super hra!

Tady jsou jména tří nejúspěšnějších perlolovců, podrobný seznam je na webu:

1. místo: Anetka Zavřelová
2. místo: Markétka Kročilová
3. místo: Šíma Šmíd

Text Eva Strnadová. Foto Renata Pilátová



175174 www.mesto-modrice.cz Život v našem městě Život v našem městě 

Máty – jsou trvalky. Jsou dva druhy - 
máta kadeřavá a máta peprná; listy se 
sbírají za suchého počasí na začátku 
květu.

Máta kadeřavá povzbuzuje činnost 
střev, žaludku a žlučníku. Má silně koře-
nitý pach i chuť.

Užití: 3x denně 1 polévková lžíce řeza-
ných listů na 0,5 litru vody (při nechu-
tenství, křečovitých bolestech, nadýmá-
ní a průjmu). Má ale slabší účinek než 
máta peprná.

Máta peprná – sběr stejný. Stejný, ale 
silnější účinek než máta kadeřavá.

Užití: denně 2 čajové lžičky řezaných 
listů na 2 šálky vody – nesladit!

Dobře také působí jako inhalace při 
rýmě a zánětu hrtanu a průdušek. Jako 
koupel při kožních vyrážkách (2 lžíce 
drogy na jeden litr vody).

Lnice lékařská – u nás i v Evropě hojná 
bylina, zejména na pastvinách a mezích. 
Květ žlutooranžový, podobný hledíku v 
menším vydání. Hezká i do kytice. Nať 

se sbírá od června do září. Suší se ve 
stínu. Působí protizánětlivě, projímavě a 
močopudně.

Při chorobách se zvýšeným zadržová-
ním vody v těle působí na odvodnění. 
Můžeme si také vyrobit mast z výtažku 
rostliny na křečové žíly, hemeroidy a 
kožní vyrážky.
 
Kopr – všichni ho známe a používáme, 
o tom se nemusím ani zmiňovat.

Bylinek je mnoho, známých i méně 
známých. Ostatně, budete-li se chtít 
dozvědět mnoho zajímavého a pouč-
ného, můžete první čtvrtek v měsíci 
září v 19,00 hodin navštívit schůzi 
zahrádkářů, kde budeme o bylinkách 
besedovat se známou odbornicí ing. 
Kocourkovou. 

Přeji vám krásný zbytek léta a 
nezapomínejte, že příroda je mocná 
čarodějka.

TOJA

Zpravodaj 7-8/2018

SPORT

Český Brod opět pro Modřice „Zlatý Brod“

Po loňském trojkovém šampionátu mužů, který hostil nohejbalový areál v Českém 
Brodě sem letos zavítal šampionát dvojic. Loňský trojkový šampionát byl pro naše 
družstvo zlatým, a tak jsme i letos do Českého Brodu jeli s touhou poprat se o co 
nejlepší výsledek.

Šampionát dvojic však každý rok nabízí celou řadu kandidátů na medaile, a ne vždy 
na něm uspějí favorité. Městský nohejbalový klub Modřice původně přihlásil dvě 
dvojkové sestavy, ale zranění Martina Mullera nám nominaci zkomplikovalo, a tak na 
letošní Mistrovství České republiky dvojic v nohejbale, které se konalo 23. června, 
odjela jen jedna modřická formace. Tu tvořili Pavel Kop, Lukáš Rosenberk a z lavičky 
jim celý den kryl záda připravený Jakub Pospíšil. Celému družstvu pak samozřejmě 
trenérsky šéfoval Petr Gulda.

Na šampionátu se prezentovalo celkem 20 nejlepších českých dvojic. Ty pořadatel 
rozdělil do čtyř skupin po pěti a podmínka pouze dvou postupujících do play-off již 
se od začátku turnaje postarala o napínavé souboje.

Den před šampionátem skončily tropické teploty a velká zima, podporovaná větrem 
a občasným deštěm nasvědčovala spíše pozimnímu termínu. Podmínky však byly 
pro všechny stejné a hráči se jim museli přizpůsobit.

Naše družstvo mělo v kvalifikační skupině za soupeře Čelákovice B, Žatec B, Český 
Brod C a jednoho z favoritů Čakovice A. Po úvodní hladké výhře nad Čelákovicemi B 
nastoupilo naše družstvo k utkání s domácími borci z Brodu. Do něj jsme šli jako fa-
vorité, ale právě v tomto zápase se naplno ukázala nevyzpytatelnosti jednorázových 
šampionátů. Našim borců nešlo prakticky nic, a naopak domácí překonávali svoje pa-
pírové možnosti. Výsledkem byla naše hladká porážka a nůž na krku – v těžkém po-
stupovém systému i zamotaných výsledcích naší skupiny jsme si již nemohli dovolit 
zaváhat. Zápas proti Žatci B jsme odehráli s přehledem a po vítězství 2:0 nás  čekal 
souboj závěrečný. Do něj šla sestava Čakovic A i naše družstvo s tím, že poražený z 
tohoto zápasu se může sprchovat a vyrazit na cestu domů. Bylo tedy jasné, že šam-
pionát opustí jeden z favoritů. Naši borci zvládli první set, ale v druhém byli naopak 
úspěšnější soupeři. Šlo se tedy do ošidné zkrácené koncovky třetího setu. Tady si to 
naši hráči velmi zkušeně pohlídali a mohli jsme se tedy těšit na čtvrtfinále. 
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První play-off zápas jsme hráli proti družstvu Čakovice B, které toužilo pomstít svoje 
kolegy z A týmu. Sestava Pachman a Souček však od samého začátku nestačila na 
jistou, pestrou a velmi účinnou hru naší dvojice. Po dvousetovém vítězství jsme tedy 
šli do bojů o medaile. V samotném čtvrtfinále se již z turnaje poroučela řada spolu-
favoritů – jen namátkou slovenští mistři světa Brutovský a Stupák nebo v posledním 
období statistiky nejúspěšnější dvojice Doubrava a Kalas. 

V semifinále byli naším soupeřem hráči Žatce A v sestavě Ondřej Vít a Miloslav Štol-
ka. Ondra Vít se s oběma našimi borci zná z řady utkání i reprezentačních akcí, a 
tak se čekalo kdo vymyslí na soupeře účinnější systém. Zde, tak jako v předchozích 
zápasech, se naplno projevilo trenérské vedení Petra Guldy z lavičky. Svými pokyny 
pro podání, obranu i útok perfektně našel cestu kudy prostoupit do té doby nepora-
ženým žateckým družstvem. Výhra 2:0 nás poslala do finále.

Ve finále nás čekal obhájce loňského titulu družstvo Vsetín A v sestavě Chalupa a 
Plachý. 

Nedali jsme jim šanci! Pavel Kop ostrým smečovaným podáním rozbíjel mezihru 
soupeře již v zárodku, na bloku vytvářel těžko prostupnou hráz a pokud ho vsetínští 
obešli, tak v poli doslova kraloval Lukáš Rosenberk, které svými obrannými zákroky 
bral soupeři chuť do hry. Vsetínští se snažili z útoku podáním vyřadit Pavla Kopa, ale 
ten vynikajícími nahrávkami nechal levonohého Lukáše Rosenberka naplno uplatnit 
jeho technický i tvrdý útok. A když útok vyšel na Pavla tak diváci za oplocením pod-
vědomě ukrývali své občerstvení, protože jeho rány občas přeskakovaly až mezi ně. 
Naši chlapci se s nimi zkrátka vůbec nepárali a hladkou výhrou 2:0 po dvou letech 
vrátili do Modřic titul domácího šampiona dvojic.

Ukázalo se, že krásný nový areál v Českém Brodě modřickým barvám velmi svědčí. 
Po loňském premiérovém mužském šampionátu trojic ovládli i ten pořádaný druhý 
letošní dvojkový. Ten uzavřel první polovinu mistrovských soutěží letošního roku a 
já jsem velmi rád, že modřickém družstvu první pololetí vyšlo na výbornou. V extra-
lize družstev jsme na prvním místě, vyhráli jsme dvojky a s oprávněnými ambicemi 
tak můžeme vyhlížet do závěrečné a rozhodující části letošní sezony. A ta začne opět 
v našem „zlatém“ Českém Brodě, kde 25. srpna obhajuje naše trojice Pospíšil, Muller 
a Rosenbek loňský titul mistra České republiky v trojicích. No tak uvidíme, zda míst-
ní areál pozlatíme potřetí v řadě za sebou…..

Zpravodaj 7-8/2018

Foto: archiv MNK

Pro splnění zpravodajské povinnosti zde jsou výsledky Mistrovství České re-
publiky v nohejbale dvojic mužů za rok 2018:

1. Městský nohejbalový klub Modřice (Pavel Kop, Lukáš Rosenberk, Jakub Pospíšil)
2. NK CLIMAX Vsetín "A" (Jan Chalupa, Michal Plachý)
3. SK NOHEJBAL Žatec "A" (Ondřej Vít, Miloslav Štolka)
4. TJ Spartak Čelákovice "B" (Martin Spilka, Jakub Ftačník)
Přeji všem hráčům, příznivcům i sponzorům pěkné a klidné prázdninové měsíce, 
spoustu úspěchů na tradičních turnajích a doufám, že konec léta i podzim bude pro 
naše družstvo podobně úspěšný.

Petr Jahoda
předseda

Městský nohejbalový klub Modřice



179178 www.mesto-modrice.cz Život v našem městě Život v našem městě 

HASIČI

Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice, duben až červen 2018

V měsíci dubnu, vždy každé pondělí, probíhalo teoretické školení z požární taktiky a 
vedení zásahu při mimořádných událostech. Dále proběhl pravidelný výcvik s IDP 
(izolační dýchací přístroj) a správného používání OOPP. Dále se jednotka zdokonalo-
vala v praktických činnostech práce s proudnicí a nastavovacím žebříkem. Zásah po 
schodišti jak do sklepa, tak do poschodí. V květnu proběhlo pravidelné opakovací 
školení obsluhy motorových pil na stanici HZS Židlochovice. Na začátku června se 
jednotka účastnila výcviku, kde byla procvičována záchrana osoby z hořícího domu, 
orientace a pohyb v zakouřeném prostředí. Správné vedení zásahu při požárech v 
bytových domech. Výcvik probíhal na ŠVZ MV Brno (Školní a výcvikové zařízení 
Ministerstva vnitra).

Prevence   

21.6.2018 naše jednotka SDH spolu jednotkou HZS Židlochovice uspořádala pro žáky 
5. Až 9. tříd ZŠ Modřice výchovné dopoledne s hasiči, kde jsme prezentovali činnost 
hasičů při zdolávání mimořádných událostí. Žákům byla představena technika JSDH 
a HZS. Dále proběhla přednáška první pomoci, a žáci si mohli sami vyzkoušet, jak 
probíhá záchrana osoby a hašení požáru.  

Zásahy

6.4.2018 16:44 hodin, požár odpadu, Modřice, Chrlická ul.

3.5.2018 19:13 hodin, požár skladu, Modřice, Brněnská ul.

28.5.2018 12:26 hodin, požár osobního vozidla, Modřice, U dálnice 777

27.6.2018 10:58 hodin, požár skladu, Modřice, Evropská 669,
jednalo se taktické cvičení 

Milan Putna 
VJ SDH Modřice

Zpravodaj 7-8/2018

Foto: archiv JSDH
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Pomník se jmény obětí, zastřelených
21. srpna 1968 v Liberci 

foto Jan Mareček

Tank, který najel do podloubí na libereckém nám. Míru (dnes nám. E. Beneše)
foto archiv MAFRA

Má vzpomínka na 21. srpen 1968
V roce 1968 mi bylo krásných 16 let a končil jsem první ročník Střední všeobecně 
vzdělávací školy v Liberci. Dění ve společnosti na jaře toho roku jsem příliš nevní-
mal. Plnými doušky jsem vychutnával obvyklé radosti i drobné starosti tohoto věku. 
Jedno očekávání, v té době téměř nemyslitelné, jsem však vnímal. Byl jsem již ně-
kolik let členem dětského pěveckého sboru a v červnu toho roku jsme se připravo-
vali na velký soutěžní zájezd do Belgie a dalších západoevropských zemí. Vyjet v té 
době za železnou oponu bylo něco neslýchanmého. Je proto samozřejmé, že jsme 
se všichni těšili.
Průběh zájezdu byl neskutečně úspěšný. Nejen, že jsme celoevropský festival dět-
ských sborů v belgickém Neerpeltu vyhráli, ale celé třítýdenní turné po NDR, NSR, 
Belgii, Lucembursku, Rakousku a Jugoslávii bylo nabité řadou vyprodaných koncer-
tů na místech spojených s evropskou historií a kulturou, a to nejen hudební. 
Po návratu domů mi pak začaly jedny z nejkrásnějších letních prázdnin. Kromě ob-
vyklého soustředění k nácviku nového repertoiru se mým rodičům podařilo poprvé 
v životě získat povolení k vycestování do západní ciziny, totiž do Francie. A to zname-
nalo nádherný třítýdenní pobyt s rodiči a sestrou v Paříži, Blois a v St. Malo. Takže 
jsme viděli nejen Eifelku a Louvre, ale i zámky na Loiře a magický Mt. st. Michal. Není 
div, že po návratu jsem získal pocit, že volněji cestovat teď už bgude občas možné. A 
pak přišel 20. srpen 1968 večer a já s těmito prázdninovými dojmy ulehl ke spánku. 
Ráno okolo půl čtvrté nás vzbudilo intenzivní zvonění telefonu. Tatínek ho zvedl a 
my jsme slyšeli jen jeho poněkud stručné, nevěřící odpovědi. Když zavěsil, stále 
zřejmě v šoku nám sdělil, že nás obsazují ruská vojska. Z rádia jsme pak zjistili, že 
informace z telefonátu známých, nejsou přesné. Obsazovala nás vojska pěti socia-
listických států. Předně SSSR, jehož vojska tvořila asi 90% obsazujících jednotek, a 
jak se ukázalo i ojedinělé jednotky Polska, Maďarska, Bulharska a NDR, které tvořily 
dojem, že jde o mezinárodní pomoc států Varšavské smlouvy proti kontrarevoluci v 
Československu.
Tatínek odjel jako obvykle do práce poměrně brzy a maminka mě v sedm hodin 
poslala alespoň pro rohlíky do nedalekého obchodu. Vyšel jsem tedy ven abych 
nakoupil. Jenže sotva jsem udělal několik kroků, uslyšel jsem od liberecké radnice, 
která byla asi 5 minut pěšky od našeho bydliště, zaštěkat dávku ze samopalu. A hned 
jsem ztratil odvahu. Otočil jsem se a s myšlenkou „raději umřu hlady, než se nechat 
zastřelit“, jsem se vrátil.
Později jsme se dověděli, že právě v té chvíli byli u radnice sovětskými vojáky za-
střeleni první civilisté, kteří šli do práce. A že sovětský tank, který se prodíral úzkou 
Moskevskou ulicí na náměstí Míru (jaké to paradoxy v těch názvech) podsekl pilíře 
podloubí historických domů, takže tím obnažil části obydlí lidí, kteří tam bydleli.
Tento a následujkící zážitky, v kontextu s předcházející dobou, ve mně zanechal 
vzpomínku, kterou do smrti nezapomenu.

mar
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Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi 

2 rodiny z Modřic a celkem 77 rodin z Brna-venkov již dostalo finanční podpo-
ru nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká s váž-
ným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů 
– mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte 
najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší sna-
hou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo 
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale 
i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, kte-
ré zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o: 
• onkologické onemocnění, 
• selhání ledvin či jater, 
• vážné metabolické poruchy, 
• nemoc motýlích křídel, 
• a další těžká kombinovaná postižení. 
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 000 rodin z celé České republiky. 
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovi-
nou jeden z rodičů. 

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí po-
moc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-
-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. 
 
Staňte se i vy Dobrými anděly!

Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční 
pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu 
si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte. 
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Felinoterapie neboli terapie kočkou v SeniorCentru Modřice

Po návštěvě záchranářských a policejních psů v předešlém měsíci jsme tentokrát 
pozvali paní Renatu Kašparovskou z Brna, která se právě věnuje odchovu britských 
krátkosrstých koček a která s námi absolvovala tzv. felinoterapii, tedy terapii pomocí 
koček.

Paní Kašparovská se specializuje se na chov koček v barvě stříbřitá s kresbou (zná-
mé jako „whiskas“) s průkazem původu. Doma má zhruba 10 domácích koček a k 
nám zavítala s pětikilovým kocourkem Anthony Blue Tamia, kterému domácky ov-
šem říká Myšáček. Kocourek byl velmi společenský, mazlivý a nebojácný. Anthony 
se také zúčastnil několika výstav, z kterých si přivezl spoustu cen a pohárů.

 „Ten je tak krásnej a heboučkej,“ pronesla například paní Manová, která se do kocou-
ra vyloženě zcela zamilovala. „U paní Škrobové se kocourovi velmi líbilo, bylo slyšet 
vrnění a spokojenost kocoura,“ popisuje návštěvu felinoterapie aktivizační pracov-
nice Kristýna. Kocourek Myšáček se ve svém pelíšku vyvaloval a vybízel klienty k 
hlazení.

Klienti se během felinoterapie dozvěděli, čím takové kočky paní Kašparovská krmí, 
protože to není jen tak. Pokud mléko, tak jedině to kozí, hovězí nebo kuřecí maso, 
pribináček a jako pamlsek sýrová pasta nebo masové tyčinky. Paní Kašparovská nám 
také pověděla, jak se kočkám stříhají drápky, kolika se mohou dožít let a další zajíma-
vosti. Za její laskavost a příjemně strávené odpoledne jsme jí jako pozornost předali 
tašku plnou granulí pro její kočky.

Felinoterapie je aktivizační metoda, která pomáhá klientům nejen v domovech pro 
seniory. Přináší klid, pohodu, zlepšuje léčebný a rehabilitační proces nebo komu-
nikaci. „Kočka pomáhá už jen samotnou svou přítomností, zútulňuje prostředí, ve 
kterém je člověk umístěn, ať už je to domov pro seniory nebo třeba nemocnice,“ říká 
aktivizační pracovnice SeniorCentra SeneCura Monika Kučerová. „V našem Senior-
Centru využíváme kromě felinoterapie také canisterapii a jiné. Celkově jsme vůči 
domácím mazlíčkům vstřícní, klienti si mohou dokonce sebou své vlastní pejsky, 
králíčky a další miláčky přivést a bydlet u nás spolu s nimi,“ doplňuje Kučerová. 

Text a foto: Monika Kučerová

Zpravodaj 7-8/2018

SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE
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Strážníci přijali oznámení od DPMB o osobě, která se snažila dostat do autobusu, 
ale řidič jej z důvodu své přestávky do autobusu nepustil. Když muž zjis-
til, že ho do autobusu řidič nepustí, vzal koloběžku, kterou měl u sebe a 
rozbil s ní přední dveře autobusu. Muž se poté dal na útěk. Strážníci jej 
podle popisu vypátrali a předali hlídce PČR, kvůli podezření ze spáchání 
trestného činu. 

Hlídku při kontrolní činnosti zastavil muž, který ji žádal o pomoc s kamarádem, 
jemuž se udělalo zle, a měl potíže s dýcháním. Jelikož se zdravotní stav 
muže stále zhoršoval, byl na místo přivolán lékař a muž byl odvezen do 
nemocnice k vyšetření.

Strážníci přijali oznámení o zatopeném podjezdu na ulici Tyršova. Hlídka v místě 
usměrňovala dopravu a během toho na místo přivolala pracovníky SÚS a 
ŘSD, kteří opravili čerpadla a zajistili tak odtok vody.

Hlídka přijala žádost od revizora ke ztotožnění černého pasažéra, který odmítal s 
revizorem spolupracovat. Černého pasažéra ztotožnila a údaje předala re-
vizorovi.

Strážníci přijali nález mobilního telefonu. Po zjištění totožnosti majitele mu byl mo-
bilní telefon předán.

Hlídka řešila další oznámení od DPMB o agresivní pasažérce na autobusové zastáv-
ce na ulici Splaviska. Dle vyjádření řidiče žena po nástupu do autobusu 
začala křičet a řidiči vulgárně nadávat. Z toho důvodu ji chtěl vyloučit z 
přepravy. Žena na výzvy řidiče nereagovala, a proto byla požádána hlídka 
MP o vyvedení ženy z autobusu. Po příjezdu žena dobrovolně vystoupila.

Strážníci přijali oznámení o poškození čelního skla na osobním vozidle. Jelikož na 
místě vznikla škoda přesahující hranici mezi přestupkem a trestným či-
nem, byla na místo přivolána hlídka PČR pro podezření ze spáchání trest-
ného činu.

Závažnější události měsíce června, které řešili strážníci Městské 
policie Modřice:

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Zpravodaj 7-8/2018

Hlídka řešila drobnou krádež v prodejně v OC Olympia. Jelikož byla nízká hodno-
ta odcizeného zboží a vysoký věk pachatele, byla mu udělena pokuta na 
spodní hranici možné sazby.

Strážníci přijali oznámení o další krádeži v prodejně v OC Olympia. Pro změnu byla 
způsobena škoda přesahující 3.000,- Kč, nicméně se jednalo o osobu, které 
nebylo ani 15 let a nebyla tak za přestupek odpovědná. Událost proto byla 
vyřešena navrácením zboží na prodejnu a oznámena na sociální odbor 
MěÚ Šlapanice.

Strážníci řešili další krádež v prodejně Albert, kde způsobená škoda byla bezmála 
2.000,- Kč. Strážníci v tomto případě uložili pokutu na vyšší hranici možné 
sazby.

Hlídka přijala oznámení o muži, který je opilý a obtěžuje občany na autobusové za-
stávce u OC Olympia. U osoby provedla orientační dechovou zkoušku s 
výsledkem 3,04 promile. Jelikož muž nebyl schopný samostatné chůze, byl 
převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Strážníci řešili nález peněženky na parkovišti u Wikilandu. Peněženka obsahovala 
mimo jiné doklady majitele, nebyl tak problém jej kontaktovat a peněžen-
ku předat.

Hlídka při kontrolní činnosti na náměstí Svobody chtěla uklidnit hlučnou oslavu 
narozenin. Než hlídka MP zahájila svoji činnost začali se účastníci oslavy 
mezi sebou vzájemně napadat. Jelikož se jednalo o skupinu cca 30 lidí, 
byly na místo přivolány další hlídky PČR. Než se tyto na místo dostavily, 
začal jeden z účastníků oslavy napadat i hlídku MP. Proti tomuto muži byly 
použity donucovací prostředky a byl omezen na osobní svobodě. Ve spo-
lupráci s PČR byla poté akce uklidněna a napadající muž bude dále řešen 
za přestupek proti veřejnému pořádku.

Ve stejný večer hlídka uklidňovala další oslavy, které narušovaly noční klid. V ostat-
ních případech byla oslava bez potíží uklidněna.

Hlídka přijala oznámení o krádeži ovoce v zahrádkářské kolonii. Oznamovatel na 
místě zadržel pachatele krádeže a hlídka poté pachateli uložila pokutu a 
ovoce vrátila zpět majiteli.

Strážníci přijali oznámení o nálezu injekční stříkačky na ul. Poděbradova. Tu zlikvido-
vali a umístili do kontejneru na nebezpečný odpad.

Hlídka MP ve spolupráci s PČR prováděla dvě pátrací akce. Nejprve po pachateli 
krádeže na ulici Brněnská a poté po ženě, která se ztratila z domova pro 
seniory. Obě pátrací akce byly ukončeny s negativním výsledkem.

Hlídka přijala oznámení od ženy, která nalezla svou matku v silně podnapilém sta-
vu na ul. Nádražní. Jelikož nebyla schopna chůze, byla společně s dcerou 
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převezena do místa bydliště, kde poté ženě strážníci pomohli dostat matku 
domů. Následně byla předána do péče dcery.

Odchycený pes německý ovčák, který byl nabízen v minulém zpravodaji je již 
u nového majitele.

Dne 5.6.2018 pořádala Městská policie Modřice ve spolupráci se Základní školou 
Modřice již 5. ročník Sportovního dne určený pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ Be-
nešova. Stejně jako v předchozích letech soutěžili žáci v běžeckých dis-
ciplínách, ve střelbě ze vzduchové pistole, v hodu do dálky, v silových 
disciplínách a v poslední řadě ve vědomostních kvízech na téma dopravní 
bezpečnost a první pomoc. Účastnilo se 98 žáků. Celkovým vítězem spor-
tovní dne se stali žáci 8. třídy. Vítězům gratulujeme a příští rok na ně čeká 
obhajoba vítězství.

Strážníci se zúčastnili střeleckých závodů pořádaných dne 7.6.2018 Městskou policií 
Mikulov. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to mířená střelba a taktic-
ká střelba. Za MP Modřice se zúčastnili 3 strážníci a opět jsme se dočkali 
úspěchu, podobně jako minulý rok. Letos se na 2. místě v kategorii žen 
umístila naše kolegyně L. Procházková.

Dne 11.6.2018 jsme pořádali pro žáky ze Základní školy Komenského Rybářský den. 
Účastnili se jej žáci 3. a 4. ročníku. Podle nadšení žáků se jednalo o úspěš-
nou akci.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

Život v našem městě Zpravodaj 7-8/2018

1Společenská kronikas
Vítáme do života 
Duranová  Eliška
Bíba  Richard

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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ADACH  spol. s r.o. 
KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ 
 
 ADACH s.r.o. ,  Poděbradova 630, Modřice  
 kontakt : p. Šubrt  Ivo     777 121 219               
 
provádíme kompletní  klempířské, pokrývačské a izolační práce 
  ‐ střecha na klíč 

‐ montáž střešních oken a světlovodů  Velux‐ certifikovaná firma 
‐ montáž žlabů a svodů ze všech dostupných materiálů 
‐ montáž sněhových zachytačů 
‐ tesařské práce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Inzercei I N T E G R A  S . R . O .  
  Za Humny 1089, 664 42 Modřice  

Účetní kancelář nabízí zpracování: 
- podvojné účetnictví 
- daňové evidence 
- mzdy 
- DPH, KH 
Daňová přiznání: 
- Daň z příjmu právnických osob 
- Daň z příjmu fyzických osob  
Dále nabízíme účetní poradenství 
 

IČ:    421 93 567 
DIČ: CZ42193567 
Tel.: +420 728 965 182 

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 

Sečení
a mulčování 

trávy.
tel: 608 065 337

Koupíme RD
k trvalému bydlení 

v Modřicích a v okolí. 

Tel. 732 434 910
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Moravia Tech, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, IČ 03637751, DIČ CZ03637751, www.moraviatech.cz 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7197 

 

 

 

 

 

Firma Moravia Tech, a.s.,  
Středisko těžké mechanizace 

hledá 
ŘIDIČE,MECHANIKA,STROJNÍKA 

  Požadujeme: ‐       řidičský průkaz sk.C 
- profesní průkaz 
- manuální zručnost 
- spolupráci v týmu 

  Výhodou:        ‐     strojnický průkaz 
- svářečský průkaz  

  Nabízíme:  ‐  zázemí stabilní firmy 
- systém benefitů‐ náborový příspěvek, stravenky,  

penzijní připojištění, prémie, firemní akce 
- profesní rozvoj 

„ukážeme, naučíme, zaškolíme“ 
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte emailem 
na adresu:  eva.fialova@moraviatech.cz 
nebo telefon: +420 545 219 087 
 

  NEUMANN

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ AUT
    ✔ čištění exteriéru a interiéru 
    ✔ čištění klimatizace 
    ✔ desinfekce interiéru 
    ✔ renovace laku a světlometů 
    ✔ keramická ochrana laků 
    ✔ čištění koberců a sedaček
    ✔ tónování autoskel 
    ✔ individuální dovoz aut

tel.: +420 725 631 359
Tyršova 523, Modrice 

VÝUKA ANGLIČTINY 
V MODŘICÍCH POKRAČUJE 

KDY:  září 2018– červen 2019

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

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

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

PROČ:  příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.
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Nabídka práce
Přijmeme na dlouhodobou brigádu/

 / HPP na tyto pozice:
Vhodné pro studenty, práce o víkendech

Úklid – mytí nádobí – pomocná 
síla do kuchyně

Pizzař / pizzařka – kuchař /
kuchařka

Obsluha / barmanka / servírka

Restaurace klášterní Taverna Rajhrad
Více informací přímo na restauraci

– p. Toman 

www.ktaverna.cz

Pro každého cyklistu je důležitá především bezpečnost a ta začíná u dobře seřízeného kola. Pokud vás má 
podržet za každé situace, měl by na něm být proveden kvalitní odborný servis.
„Kola by se měla servisovat minimálně dvakrát ročně. Z toho jednou na konci, nebo na začátku sezóny. 
Pravidelný servis peníze dokonce šetří: je lepší jednu poničenou součástku vyměnit včas, než si zničit další 
komponenty. Příkladem může být třeba řetěz. Přetáhnete-li jeho životnost, začne se vytahovat a poškozovat tak 
ozubená kola. Pak se vám špatně řadí a ničíte díly mnohem dražší, než je řetěz.  
V servisním oddělení vaše kolo seřídíme a nastavíme tak, aby vždy perfektně jezdilo. Při nákupu kola u nás je 
odborný servis v záruční době zdarma. Samozřejmostí je zajištění náhradních dílů ke všem značkám kol, které 
prodáváme.“ 
 

U nás najdete ta nejlepší kola značek Genesis, Scott, Author, Pells a všechno potřebné vybavení, které na 
svých cestách budete potřebovat. Ať už sháníte helmu, rukavice, nový cyklistický dres nebo se poohlížíte po 
brašně na kolo. Pomůžeme vám vybrat to nejlepší s ohledem na vaše potřeby.
Pro malé jezdce jsou tady dětská kola značky Nakamura. Nabízíme také velký výběr koloběžek a pro ty 
úplně nejmenší máme zásobu populárních odrážedel.
Příznivci elektrokol si vyberou z TOP modelů značek Genesis, Author a KTM. Již za 233 Kč/den si můžete 
elektrokolo půjčit a otestovat ho na vlastní nohy.

Jak na bezpečnou jízdu na kole? 
Začněte servisem v INTERSPORTU.

Peter Gula
servisní technik z týmu INTERSPORT

Servis objednávejte přímo na prodejně, nebo na telefonním čísle 724 447 763.

intersport.cz

Z důvodu stěhování 
hledám ke koupi byt 

2-3+1.  

Tel. 736 123 995

Modřická Stavební firma
Nabízí:

  - provádění staveb
  - rekonstrukce budov a bytů
  - rekonstrukce bytových jader
  - obklady a dlažby vnitřní i venkovní
  - zateplování budov, fasády
  - drobné stavební opravy

Kontakt :   721 576 248
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po >>>
Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00

www.mesto-modrice.cz 

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

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

www.x-trim.cz

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.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

út 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz 

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45
fitness program pro maminky
Nám. (:36) … Husova (:40)
… Brněnská (:45) …

kontakt: www.fitmami.cz

11:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

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

 15:00
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net 

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

www.x-trim.cz

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

18:00
X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

 19:00
Smíšený pěvecký sbor města Modřice – 
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál 
radnice – nám. Svobody

mim.voda.cz/sbor.htm

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

www.mesto-modrice.cz 

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

Opakovaně týdně

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

Události

Datum Čas Akce

26. 8. 2018 21:00 Letní kino areál Pod Kaštany, film Teorie tygra

3. 9. 2018 17:00 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

17. 9. 2018 3. ročník výstavy dětských obrázků v prostorách radnice

24. 9. 2018 v 18:00 Vyhlášení nejlepších prací 3. ročníku výstavy dětských obrázků

Žádáme všechny zástupce organizací a spolků dotovaných městem 
a případně další zájemce, kteří realizují pravidelné aktivity v městě 
Modřice a mají zájem je prezentovat v kalendáři Zpravodaje, aby do 

uzávěrky Zpravodaje kontaktovali p. Ventrubovou na mail
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz .

Zpravodaj 7-8/2018



Dětský karneval 7. 4. 2018, od 15 hodin v hotelu Gregor

Ukliďme Česko 14. 4. 2018, sraz v 9 hodin před radnicí

Pálení čarodějnic 30. 4. 2018, od 16 hodin v areálu Pod Kaštany

Ženáčské hody 4. - 6. 5. 2018 

Den dětí 26. 5. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Šermířský den 23. 6. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Mezinárodní fotbalový turnaj 
mladších žáků v kopané

10. - 12. 8. 2018 fotbalové hřiště za sokolovnou

Svatováclavské hody 28. 9. - 30. 9. 2018 

93. komorní koncert 24. 10. 2018 od 19 hodin

Večer rozsvícených lampiček
29. 10. 2018, od 18 hodin, průvod od sokolovny 
na nám. Svobody  

Koš vín 10. 11. 2018, od 17 hodin na nám. Svobody 90

Vánoční jarmark 30. 11. 2018, od 15 hodin 

Rozsvícení vánočního stromu 27. 11.2018, od 17:00 hodin    

Rallye show Vonka Racing 1. 12. 2018, od 8 hodin registrace

94. komorní koncert 12. 12. 2018 od 19 hodin

Silvestr 31. 12. 2018, od 17:00 hodin na nám. Svobody

Akce roku 2018

199198

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

www.mesto-modrice.czModřický kalendář

16:45
kruhový trénink ve Fitpeople,
Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

17:00
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30
X-trim tancování pro rodiče a přátele
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30
Trampolínky-cvičení v baletním sálku 
ZUŠ

19.10
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

čt 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

 11:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

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

www.x-trim.cz

17:00
dětský folklorní kroužek - zasedací sál 
radnice

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30, 
19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti s 
doprovodem -klubovna nad knihovnou 
na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

15:00
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště 
u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net 

17.45
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

19.00
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

ne 9:30
Římskokatolické bohoslužby v kostele 
sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

Zpravodaj 7-8/2018



Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
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