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ZPRÁVA STAROSTY
Vážení občané,
od poslední zprávy starosty města v městském zpravodaji již uběhly tři měsíce, a
proto mi dovolte Vás seznámit s událostmi a činností městských orgánů za toto období. Komentované období od posledního řádného zasedání ZMM v měsíci červnu
spadalo do období léta a letních prázdnin. Období dovolených sice částečně poznamenalo chod úřadů, ale i přesto se řešila spousta projektů a dalších záležitostí.
Nejdříve bych se zmínil o administrativních záležitostech. Neochvějně se nám blížil
termín podzimních parlamentních voleb, které se uskutečnily 20. – 21. října a bylo
potřeba zajistit jejich bezproblémový průběh. Další záležitostí nadmístního významu
bylo podání společné žaloby s okolními obcemi na platnost Zásad územního rozvoje
JmK. Žaloba byla na krajský soud podána 10. 7. 2017. Krajský úřad k podané žalobě svolal seminář na 3. 8. 2017. Nyní se čeká na vyhlášení termínu soudního líčení.
V uplynulém období byla opět podána žaloba na platnost našeho ÚP Modřice a to
firmou Floel Investments, s. r. o., jehož projednání je u soudu nařízené na 5. 10. 2017.
Poslední administrativní záležitostí je činnost města v rámci DSO Šlapanicko. V rámci
spolku probíhají vyhledávací procesy na možné vedení tras cyklostezek mimo jiné
i v katastru města Modřice.
V oblasti investičních akcí je nutné úvodem zmínit, že město neobdrželo dotační titul
na rekonstrukci chodníků ulice Husova II. etapa – Masarykova. Tato skutečnost pro
město znamená, že bude celý projekt připravovat a realizovat z vlastních prostředků
a díky zdržení sdělení o nepřiznání dotace bude nutné celý projekt přesunout do
roku 2018, tak aby nebyl realizován v zimních měsících. Do konce února by mělo být
uzavřeno výběrové řízení na dodavatele a ihned s nástupem jarního období bude
zahájena vlastní realizace. Na této zakázce bude město praktikovat dosud městem
nikdy nepoužitý způsob výběrového řízení, výběrové řízení s následnou aukcí.
U dalších investičních akcí letošního roku je postup následující. Je dokončena oprava
chodníků na ulici Komenského – východní strana a rekonstrukce topného systému
bytového domu Sadová 563. Velmi dlouho se čekalo na přidělení rádiového kmitočtu
od telekomunikačního úřadu pro zajištění provozu Varovného systému města, který
navazuje i na dokončení digitálního povodňového plánu. Přidělením kmitočtu již nic
nebrání dodavatelské firmě Empemont zakázku dokončit a následně provést vyúčtování přiznané dotace.
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V měsíci srpnu bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele Inženýrských sítí a
přípojek pro areál na ulici Hybešova 596. Vybraná firma Svítil Plus, s . r. o. zahájí
práce na přelomu měsíce září a října s dokončením do konce listopadu. Dnes pro
areál Hybešova 596 ještě očekáváme projektovou dokumentaci na dispoziční úpravy
vnitřního traktu pro zajištění kvalitního skladového a dílenského zázemí pracovní
čety včetně přesun kanceláře vedoucího pracovníka čety z objektu nám. Svobody 90.
K naší největší a nejvýznamnější investiční akci tohoto volebního období bych pouze
zmínil, že je dokončena realizační projektová dokumentace a je zpracován soupis
stavebních prací. Dne 8. 8. 2017 bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní
moci 30. 8. 2017. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele díla.
Ve vztahu k výpočtové ceně od zpracovatelen projektové dokumentace se výběrové
řízení dostává do roviny nadlimitní veřejné zakázky, kde jsou delší lhůty pro podávání nabídek. Současně na doporučení administrátora soutěže firmy DEA Energetická agentura s.r.o. bud celá soutěž probíhat ve dvou kolovém režimu, kdy v prvním
kole se potencionální uchazeči budou do soutěže hlásit a dokládat své kvalifikační
předpoklady a až poté ve druhém kole budou uchazeči splňující kvalifikační předpoklady podávat přímo cenovou nabídku. V obou kolech mají dle zákona o zadávání
veřejných zakázek na zpracování nabídek lhůtu minimálně 30 dní. Tímto se nám
zahájení realizace posouvá na počátek roku 2018. Do výzvy na podávání nabídek byl
stanoven mírnější termín zahájení stavby 1. 2. 2018 a byla také stanovena maximální
délka výstavby do 30. 6. 2019. Nicméně již městu nebráni nic zásadního, aby mohlo
celý projekt zahájit, dokončit a uvést v polovině roku 2019 do kompletního provozu.
Současně dne 14. 8. 2017 byla městem Modřice podána žádost o dotaci z programu
"V2 Státní podpora sportu pro rok 2017/2018, Program 133530 Podpora materiálně
technické základny sportu" a nyní se bude čekat, zda naší žádosti bude vyhověno.
K investičním akcím je nutné ještě přiřadit zpracované studie, které jsou předepsané
ÚP Modřice. Studie výšek města Modřice je dokončena, vypracována v čistopisu
a vložena k dokumentaci územního plánu. U druhé studie zastavitelnosti lokality
zahrádky budou po konečném projednání s občany 30. 8. 2017 zapracovány drobné
připomínky, bude vyhotoven čistopis a také bude vložena k dokumentaci ÚP. Co se
týká Protipovodňových opatření Modřice, tak v současné době probíhají postupná
jednání s majiteli dotčených pozemků.
U investičních akcí bych ještě zmínil nepřiznanou dotaci na rekonstrukci sběrného
dvora, o kterou bychom se rádi ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku opětovně pokusili a k průběhu dotace na Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice bych zmínil
proběhlá 4 výběrová řízení a opakovaná 2 výběrová řízení. Z proběhlých řízení je
vybavení úřadu již realizováno a na personální audit, vzdělávací aktivit - komunikace
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s veřejností a vzdělávací aktivity – školení dle odbornosti byly vybrány dodavatelské
firmy. Dvě opakovaná řízení jsou z důvodu nepřihlášení se žádného uchazeče do
soutěže.
Letní období je také spojeno s koncem školního roku a bilancováním činnosti školy.
Dne 27. 6. 2017 proběhla tradiční školní akademie, 30. 6. se žáci rozloučili na 2 měsíce
se školou, aby 4. 9. opět zahájili svoji školní docházku. V měsíci červnu ještě proběhli
tři významné kulturně společenské akce. Nejprve to 9. 6. byla Noc kostelů, do které
se naše farnost zapojila s podporou města, následovaly dne 17. 9. oslavy 65. výročí
založení ZUŠ Ořechov – Modřice konané v Ořechovské ZUŠ a 24. 6. vše zakončil
10. ročník Šermířského dne. Poslední velkou kulturně-sportovní akcí byl 17. ročník
mezinárodního turnaje mladších žáků „O pohár starosty města Modřice“ konaný ve
dnech 11. – 13. 8. 2017. Za zmínku ze sportovního hlediska též stojí to, že družstvo
nohejbalového klubu MNK Modřice ve složení Rosemberg, Müller, Pospíšil a Gulda
ml. získalo v srpnu po třetí za sebou titul mistrů republiky v soutěži trojic, což se v
historii nohejbalu doposud nikomu nepodařilo.
K velkým změnám došlo v personálním složení pracovníků města. Výpověď podala
Mgr. Andrea Kovářová, která nastupuje od 1. 10. 2017 na post tajemnice úřadu v Bučovicích. Zde bych jí rád poděkoval za odvedenou práci pro město Modřice a popřál
ji mnoho pracovních úspěchů v novém působišti. Na místo personalistky se přesouvá paní Bc. Martina Vojtová DiS, která byla vybrána jako nejvhodnější uchazečka
z podaných přihlášek výběrového řízení. Post asistentky starosty bude na základě
dalšího výběrového řízení obsazen paní Lenkou Knotkovou DiS, která má mnohaleté
pracovní zkušenosti ze svého působení na krajském úřadě JmK v roli asistentky náměstků. Po dohodě do penze odešla k 30. 7. 2017 dosavadní vedoucí knihovny paní
Kubíková. Vedoucí knihovny se od 31. 7. 2017 stala Mgr. Renata Pilátová a od 24. 7.
2017 byla na základě výběrového řízení přijata Mgr. Eva Strnadová jako pomocná
síla do knihovny na ½ úvazek, která má velké zkušenosti z překladatelské a vlastní
literární činnosti.
Poslední změnou je odchod na vlastní žádost k 1. 10. 2017 strážníka Městské policie
Modřice pana Radima Pleváka. Pro zajištění náhrady proběhlo výběrové řízen, ve
kterém uspěl pan Jiří Hráček, který má několika leté zkušenosti od Městské policie
Brno a nastoupí do služby od 1. 12. 2017. Díky jeho dosavadní činnosti u městské
policie tak nemusí absolvovat povinný vzdělávací kurz a může ihned nastoupit do
aktivní služby.
Ing. Josef Šiška – starosta města Modřice
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USNESENÍ M7/2017
ze 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného dne 7. srpna 2017
v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 12 zastupitelů jmenovitě, viz
prezenční listina – řádně omluveni
zastupitelé Bernátová, Kratochvíl,
pozdější příchod zastupitel Mikuš)
Usnesení 7M-Z-Ú1/2017:
Doplnění programu o bod PPO Modřice.

Bod 1 – Žádost o dotaci akce „Výstavba víceúčelové sportovní haly
Modřice“
Usnesení 7M-Z-1.1/2017: Zastupitelstvo
města Modřice schvaluje podání
žádosti o dotaci do MŠMT, vyhlášené státní podpory sportu 2017/2018
– investiční prostředky, Program 133
530 Podpora materiálně technické
základny sportu. Podprogram 133D
531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ na
projekt s názvem „Výstavba víceúčelové sportovní haly Modřice“.

Hlasování: 9 pro
1 proti
2 se zdrželi

Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 7M-Z-Ú2/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 7. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Bc. Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 7.
mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitelku Marii Havlátovou
a zastupitele Richarda Tomandla.
ZMM schvaluje program 7. mimořádného veřejného zasedání ZMM s
doplněním bodu č. 2 PPO Modřice.

Usnesení 7M-Z-1.2/2017: Zastupitelstvo
města Modřice schvaluje, že v
případě schválené dotace z MŠMT,
vyhlášené státní podpory sportu
2017/2018 – investiční prostředky,
Program 133 530 Podpora materiálně
technické základny sportu, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu – ÚSC, SK
a TJ souhlasí se zajištěním vlastních
nutných finančních prostředků na
dofinancování projektu s názvem
„Výstavba víceúčelové sportovní
haly Modřice„ ve výši minimálně 40
% z celkových nutných a oprávněných nákladů na akci.

Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo
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ZÁPIS č. M7-ZMM/2017
ze 7. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 7. srpna 2017
v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 12 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, řádně omluveni
zastupitelé Bernátová, Kratochvíl,
pozdější příchod Mikuš)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 18:00 hodin v zasedací síni
modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že jednání ZMM
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Zasedání ZMM počtem 12 přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je
usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvili zastupitelé
Bernátová, Kratochvíl.
Pozdější příchod oznámil zastupitel
Mikuš.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: 		
zastupitelka Marie Havlátová a zastupitel Richard Tomandl
Zapisovatelka: Bc. Martina Vojtová, DiS.
Hlasování o návrhu starosty:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé
návrh programu dnešního 7. mimořádného zasedání ZMM. V programu je
uveden pouze 1 bod a to podání žádosti
o dotaci na akci „Výstavba víceúčelové
sportovní haly Modřice“. Zápisy a usnesení z 13. řádného a 6. mimořádného
zasedání ZMM budou projednány na
následujícím řádném zasedání ZMM v
měsíci září.
Program:
Úvod
1. Žádost o dotaci akce „Výstavba víceúčelové sportovní haly Modřice“
Závěr
Protinávrh na doplnění programu zasedání ZMM (Brabec):
Doplnění programu o bod PPO Modřice.
Hlasování o protinávrhu na doplnění programu zasedání ZMM programu:
9 pro (Havlátová, Šulová, Tomandl, Procházka,
Skalník, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
1 proti (Šiška)
2 se zdrželi (Chybíková, Konvalinková)
Protinávrh na doplnění programu zasedání
ZMM byl přijat pod pořadovým číslem 7M-Z-Ú1/2017.

Program:
Úvod
1. Žádost o dotaci akce „Výstavba víceúčelové sportovní haly Modřice“
2. PPO Modřice
Závěr
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Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 7. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Bc. Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 7.
mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitelku Marii Havlátovou
a zastupitele Richarda Tomandla.
ZMM schvaluje program 7. mimořádného veřejného zasedání ZMM s
doplněním bodu č. 2 PPO Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
7M-Z-Ú2/2017.

Bod 1 – Žádost o dotaci akce „Výstavba víceúčelové sportovní haly
Modřice“
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k žádosti o dotaci, text
vyhlášení státní podpory sportu
2017/2018 a dokumentaci programu 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu – ÚSC,
SK a TJ. V komentáři jsou uvedeny
texty usnesení, které by ZMM mělo
dnes přijmout, aby město mohlo
podat žádost do programu. Již 2x
v obměněných variantách toto
podání žádosti ZMM schvalovalo
(naposledy na prosincovém ZMM
2016). Bohužel administrátoři dotace
z ministerstva nepřipouští použití
starých usnesení a požadují nová.
Současně nutno podotknout, že se u
dotačního programu změnily i číselná označení. Program byl vyhlášen
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sice 30. 6. 2017, ale o zveřejnění se
město dovědělo až po posledním mimořádném ZMM. Obsah žádostí byl
značně upraven a jsou požadovány
další dokumenty, které v předchozích byly formou čestného prohlášení žadatele. Žádost je připravena
a jednou ze základních podmínek je
schválení ZMM. Následně ve čtvrtek
nebo pátek tohoto týdne dojde k
odeslání žádosti. Co se týče výše,
bude město žádat v oblasti výzvy
V2 o maximum 20 mil. Kč. K žádosti
bude už přiloženo i vydané stavební
povolení.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
Zastupitelstvo města Modřice schvaluje
podání žádosti o dotaci do MŠMT,
vyhlášené státní podpory sportu
2017/2018 – investiční prostředky,
Program 133 530 Podpora materiálně
technické základny sportu. Podprogram 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu – ÚSC, SK
a TJ na projekt s názvem „Výstavba
víceúčelové sportovní haly Modřice“.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 7M-Z-1.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
Zastupitelstvo města Modřice schvaluje, že v případě schválené dotace
z MŠMT, vyhlášené státní podpory
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sportu 2017/2018 – investiční prostředky, Program 133 530 Podpora
materiálně technické základny
sportu, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny
sportu – ÚSC, SK a TJ souhlasí se
zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování
projektu s názvem „Výstavba víceúčelové sportovní haly Modřice„ ve
výši minimálně 40 % z celkových
nutných a oprávněných nákladů na
akci.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
7M-Z-1.2/2017

Bod 2 – PPO Modřice
Komentář přednesl zastupitel Brabec.
PPO Modřice se dostalo do fáze, kdy
se oslovují majitelé jednotlivých
pozemků, na kterých mají stát PPO,
zda jsou ochotni nějakým způsobem
se domluvit. Jedna otázka mnohdy
je – za jakých podmínek? Z tohoto
důvodu, abychom stanovili nějakou
předběžnou cenu, tak Povodí Moravy nám poslalo seznam znalců, kteří
tuto práci dělají pro Povodí Moravy.
Měl by se vypracovat předběžný
posudek, v rámci jakých financí se
bude pohybovat odkup, protože
potom ke každé smlouvě, na každý
pozemek musí být vypracován samostatně. Jde o to, abychom věděli,
v jakých mezích se budou kupní
ceny pohybovat.
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Příchod zastupitele Mikuše 18:14.
V diskusi vystoupili:
Ventruba
- Uvedl, že to jsou znalci, je jich asi 6, s
tím, že Povodí Moravy má nejlepší
zkušenosti se dvěma – Ing. Pavel
Bilý, CSc. a Ing. Hana Návratová.
Oslovil Ing. Bilého, ten souhlasí, že
by to přijal.
Šiška
- Upozornil, že není přítomen vedoucí FO Ing. Mulíček. Dotázal se, kolik
pozemků se bude oceňovat a kolik
to bude stát.
Ventruba
- O tom se již hovořilo na začátku, že
když bude potřeba, tak peníze na to
budou. Teď se nebavíme o tom, jestli
to bude letos.
Šiška
- Nemá na mysli odkupy pozemků,
ale platbu znalce.
Ventruba
- Znalec si za odpočet vezme asi
1.000,00 Kč.
Šiška
- Za jeden?
Brabec
- To je za jeden, ale nyní zjišťujeme,
v jakých mezích se to bude pohybovat.
Ventruba
- Občané se nyní budou ptát, kolik
asi by za ty pozemky dostali. Dopravoprojekt, když s nimi bude jednat,
bude potřebovat vědět, kolik by asi
za to dostali. To je účel toho, proč
potřebujeme vědět, kolik asi by byla
cena obvyklá a tržní.
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Chybíková
- Dotázala se, to co soudní znalec
vytvoří, bude stát kolik. Jeho práce
teď 1.000,00 Kč nebo za pozemek
1.000,00 Kč?
Ventruba
- Nyní přesně neví, zda 2.000,00,
5.000,00 nebo 7.000,00 Kč.
Šiška
- Dotázal se, co přesně zpracuje.
Ventruba
- Potřebujeme vědět, kolik asi by
byla hodnota pozemku. Na to se
občané budou nejvíce ptát, když budou dávat souhlas nebo nesouhlas.
Je to doporučení Povodí Moravy, že
takto by to mělo probíhat.
Konvalinková
- Touto nabídkou se bude muset
ZMM řídit nebo to bude jako do
budoucna doporučení?
Brabec
- Záleží na tom, jak se to bude pohybovat.
Konvalinková
- Cenu potom si budeme dávat stejně
my.
Brabec
- Předpokládá, že cenu si bude
muset ZMM odsouhlasit. Nyní je to
o tom, že odkup musí být financován nějakými dotacemi životního
prostředí. Není to o tom, aby toto
financovalo město Modřice.
Šiška
- Poznamenal, že na každý pozemek
se bude muset dělat samostatný
znalecký posudek a smlouva.
Brabec
- Ano.
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Šiška
- Ocenění by se mělo udělat každé
zvlášť, až se bude jednat s majiteli
pozemků.
Ventruba
- Občané potřebují vědět ceny alespoň orientačně.
Skalník
- Myslí si, že odhad bude obecný, odhad bude na celou plochu, zda není
lepší toto dohodnout na RMM.
Ventruba
- Dopravoprojekt a občané potřebují
znát cenu pozemků.
Šulová
- Cena je individuální, podle pozemku.
Skalník
- Dotázal se, kolik to tedy bude stát,
týká se to velkého prostoru. Zda není
na zvážení udělat cenovou mapu.
Brabec
- Nyní je to ve fázi, že Povodí Moravy
řeklo, že toto je potřeba nějakým
způsobem udělat, abychom věděli
v jakých mezích se pohybovat. Je to
jedna kategorie pozemků. Cenu za
posudek neznáme.
Konvalinková
- Máme tedy odsouhlasit částku, kterou nevíme?
Chybíková
- Výše ceny nebude horentní suma,
je to v kompetenci rady. Může se
provést na základě objednávky – dle
směrnice. Peníze se dají vzít z peněz,
které jsou na projekt, protože je to
podklad pro projekt nebo součást
projektu.
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Ventruba
- Chtěl aby o tom byli informovaní
zastupitelé.
Šiška
- Město má interní směrnici na
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, kde zakázky do 500.000,00
Kč za služby se mohou zadávat
podle výběru dle znalosti nebo doporučení. Je to tedy otázka napsání
objednávky. Nemusíme poptávat
dalších 6.
Ventruba
- Myslí si, že tedy není problém v
odsouhlasení Ing. Bilého, CSc., není
nutné to odkládat.
Šiška
- Takové věci se neodsouhlasují ani
v radě.
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Ventruba
- Tímto to oznamuji zastupitelům a
postupuji dál.
Návrh usnesení (Brabec):
ZMM pověřuje MUDr. Ventrubu, CSc.
úkolem zajistit ocenění pozemků
cenou obvyklou a tržní, na kterých
má být realizováno PPO Modřice
znaleckým posudkem a to pro účely
nabídnutí kupní ceny majitelem
pozemku.

Hlasování o návrhu na usnesení:
7 pro (Havlátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Brabec, Ventruba, Slaný)
0 proti
6 se zdrželo (Šiška, Tomandl, Konvalinková, Chybíková, Doleček, Šulová)
Návrh nebyl přijat.

Ukončeno v 18:27 hodin

www.mesto-modrice.cz

131

Zprávy z radnice

USNESENÍ ZMM 14/2017
z 14. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 4. září 2017 v 17 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu
14. jmenovitě, viz prezenční listina,
pozdější příchod zastupitelka Konvalinková)
Usnesení 14Z-Ú1/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 14. řádného veřejného zasedání ZMM Bc.
Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 14.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Ing. Libora Procházku,
MBA a zastupitelku Kamilu Šulovou.
ZMM schvaluje program 14. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 14Z-1.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o
činnosti městského úřadu a RMM
za období od 13. řádného zasedání
ZMM do 4. 9. 2017.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 14Z-2.1/2017: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.

Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Víceúčelová sportovní hala
Usnesení 14Z-3.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu o postupu prací na
akci „Víceúčelová sportovní hala
Modřice“.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 4 – Informace o průběhu projekčních prací PPO Modřice
Usnesení 14Z-4.1/2017: ZMM bere na
vědomí informace o postupu projekčních prací na PPO Modřice.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 5 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 14Z-5.1/2017: ZMM potvrzuje
schválení prodeje části pozemku
p. č. 1292/24 za cenu 3.930,00 Kč/
m2 + náhrady na převod a oddělení
pozemků společnosti El-insta Czech,
s. r. o. a pověřuje RMM uzavřením
kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5.2/2017: ZMM zamítá
prodej pozemku p. č. 1292/23 a části
pozemků p. č. 1292/26 a 1292/27.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Usnesení 14Z-5.3/2017: ZMM schvaluje
směnu pozemku p. č. 1605/236 o
výměře 36 m2 ve vlastnictví města
Modřice za pozemky p. č. 1605/237
o výměře 55 m2 a p. č. 1605/239 o
výměře 11 m2 ve vlastnictví Bobrava, spol. s r. o. z důvodu narovnání
vlastnických vztahů k veřejné účelové komunikaci v lokalitě Bobrava a
pověřuje RMM uzavřením smlouvy
o směně a pověřuje RMM k uzavření
smlouvy po odblokování zástavních
práv.
Hlasování: 13 pro
1 proti
1 se zdržel

Usnesení 14Z-5.4.1/2017: ZMM schvaluje
prodej pozemku p. č. 1690/170 o
výměře 179 m2 firmě AFT Service,
s. r. o. za cenu 1.500,00 Kč/m2 bez
DPH a pověřuje RMM uzavřením
kupní smlouvy po úhradě dluhu za
užívání pozemků města Modřice od
1. července 2015 do doby uzavření
kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5.4.2/2017: ZMM zamítá
prodej pozemku p. č. 1690/187 firmě
AFT Service, s. r. o.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5.5.1/2017: ZMM schvaluje prodej části pozemku p. č. 49 v
části pod přístřeškem majitelů P. P.
a M. L. za cenu 1.500,00 Kč/m2 bez
DPH plus náklady spojené s oddělením části pozemku a pověřuje
RMM uzavřením kupní smlouvy po
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předložení majetkového vypořádání
zbývající části pozemku pod přístavkem hospodářského stavení, který je
ve vlastnictví Ing. T. N.
Hlasování: 14 pro
0 proti
1 se zdržel

Usnesení 14Z-5.5.2/2017: ZMM odkládá
rozhodnutí o prodeji části pozemku
p. č. 49 a p. č. 39/11 do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro JmK.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5.6/2017: ZMM odkládá
rozhodnutí o prodeji části pozemku
p. č. 49 a p. č. 39/11 do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro JmK.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání hospodaření města v roce 2017
Usnesení 14Z-6.1/2017: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1 – 7/2017.
Hlasování: 13 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení 14Z-6.2/2017: ZMM bere na vědomí RO č. 4/2017 provedené RMM.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-6.3.1/2017: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu města Modřice na rok 2017 na
straně příjmů po RO 113.062.500,00
Kč a na straně výdajů po RO
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155.518.300,00 Kč jako schodkový se
schodkem ve výši -42.455.800,00 Kč
a financováním ve výši 2.690.000,00
Kč. K financování a vyrovnání
schodku rozpočtu bude využita
rozpočtová rezerva města Modřice z
předchozích let.
Hlasování: 13 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení 14Z-6.3.2/2017: ZMM schvaluje
aktualizaci zařazených investičních
akcí města Modřice pro rok 2017 do
rozpočtového opatření č. 5/2017 v
celkové výši po RO 80.425.000,00 Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení 14Z-6.4/2017: ZMM schvaluje
Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření města Modřice č. 1731
na roky 2017 a 2018 v ceně 42.800,00
Kč/rok bez DPH mezi městem
Modřice (zadavatel) a Auditorskou
společností AUDIT – DANĚ, spol. s r.
o. (vykonavatel).
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Projednání členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2018
Usnesení 14Z-7.1.1/2017: ZMM schvaluje
členské příspěvky DSO Šlapanicko
pro rok 2018 ve výši 15,00 Kč/obyvatel.
Hlasování: 13 pro
0 proti
2 se zdrželi
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Usnesení 14Z-7.1.2/2017: ZMM bere na
vědomí informace o činnosti DSO
Šlapanicko.
Hlasování: 14 pro
0 proti
1 se zdržel

Bod 8 – Projednání přípravy OZV
města
Usnesení 14Z-8.1.1/2017: ZMM schvaluje neomezený počet vystoupení k
projednání v bodě 8.1.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-8.1.2/2017: ZMM schvaluje
svolání mimořádného veřejného
zasedání zastupitelstva města Modřice v horizontu jednoho měsíce ke
schválení koncepce regulace hazardu v Modřicích.
Hlasování: 12 pro
0 proti
3 se zdrželi

Usnesení 14Z-8.2/2017: ZMM bere na vědomí návrh na změnu OZV zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti
a pověřuje RMM a právníka města
zpracováním nové OZV se zařazením dalších veřejných míst do OZV
dle návrhu na změnu.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 14Z-9.1/2017: ZMM bere na
vědomí zápis z kontroly FV ze dne 7.
6. 2017 a zápis č. 28 ze zasedání FV.
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Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-9.2/2017: ZMM bere na
vědomí činnost KV od 13. veřejného zasedání ZMM do 14. veřejného
zasedání ZMM.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 10 – Projednání petice pro zachování ZÚR JmK
Usnesení 14Z-10.1/2017: ZMM zamítá prezentaci Petice na podporu a přípravy
realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a ZÚR JmK prostřednictvím MěÚ Modřice.
Hlasování: 11 pro
1 proti
2 se zdrželi

Bod 11 – Projednání financování IDS
JmK pro rok 2018
Usnesení 14Z-11.1/2017: ZMM schvaluje
finanční příspěvek města Modřice
do fondu financování systému IDS
JmK na rok 2018 ve výši 259.550,00
Kč a schvaluje jeho zařazení do
rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování: 12 pro
2 proti
0 se zdrželo

Usnesení 14Z-11.2/2017: ZMM schvaluje
finanční příspěvek do systému IDS
JmK za nadstandardní dopravní obslužnost města Modřice noční linkou
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N94 v roce 2018 ve výši 520.552,00
Kč a schvaluje jeho zařazení do
rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování: 10 pro
2 proti
1 se zdržel

Bod 12 – Schválení složení inventarizačních komisí
Usnesení 14Z-12.1/2017: ZMM schvaluje složení inventarizačních komisí
majetku města Modřice pro rok 2017
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 13 – Různé, diskuse
Usnesení 14Z-13.1/2017: ZMM schvaluje
Dohodu o finančním příspěvku ve
výši 30,00 Kč/obyvatel k 1. 1. 2017
na pokrytí nákladů právních služeb
v součinnosti se žalobou proti ZÚR
JmK.
Hlasování: 11 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení 14Z-13.2/2017: ZMM schvaluje
zařazení částky 160.000,00 Kč na pokrytí nákladů se žalobou proti ZÚR
JmK do rozpočtu města Modřice na
rok 2017 a pověřuje RMM provedením RO č. 6/2017 k zařazení částky
do rozpočtu města Modřice.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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ZÁPIS ZMM č. 14/2017
z 14. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 4. září 2017 v
17 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 14 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, pozdější příchod
zastupitelka Konvalinková) řádně
omluven zastupitel Brabec, zastupitel Mikuš a zastupitelka Konvalinková, pozdější příchod
Předsedající:Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele, občany a hosty a konstatoval,
že jednání ZMM bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem
14 přítomných zastupitelů města, což
je nadpoloviční většina zastupitelů,
je usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Bernátová.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: 		
zastupitel Ing. Libor Procházka, MBA
a zastupitelka Kamila Šulová
Zapisovatelka: Bc. Martina Vojtová, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání
ZMM:
Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Víceúčelová sportovní hala
4) Informace o průběhu projekčních
prací PPO Modřice
5) Projednání majetkových transakcí
6) Projednání hospodaření města v roce
2017
6.1 Zpráva o hospodaření města v
období 1 – 7/2017
6.2 Projednání RO č. 4/2017
6.3 Rozpočtové opatření č. 5/2017
6.4 Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2017 a 2018
7) Projednání členských příspěvků DSO
Šlapanicko na rok 2018
8) Projednání přípravy OZV města
8.1 Projednání návrhů na novelizaci
OZV č. 2/2012
8.2 Projednání návrhů na novelizaci
OZV č. 2/2013
9) Zprávy z činnosti výborů
9.1 Zpráva z činnosti FV
9.2 Zpráva z činnosti KV
10) Projednání petice pro zachování
ZÚR JmK
11) Projednání financování IDS JmK pro
rok 2018
12) Schválení složení inventarizačních
komisí
13) Různé, diskuse
Závěr
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Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 14. řádného veřejného zasedání ZMM Bc.
Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 14.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Ing. Libora Procházku,
MBA a zastupitelku Kamilu Šulovou.
ZMM schvaluje program 14. řádného
veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
14Z-Ú1/2017

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Příchod zastupitelky Konvalinkové 17:08
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o činnosti městského úřadu
a RMM za období od 13. řádného
zasedání ZMM do 4. 9. 2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-1.1/2017

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o plnění uložených úkolů na zasedání ZMM starostovi či RMM včetně
několika příloh k plnění jednotlivých
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úkolů. Tato písemná zpráva bude
součástí zápisu z dnešního jednání
ZMM.
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a posouzení památkáři objektu na nám.
Svobody č. 171, ZMM ukládá RMM
předložit ZMM návrhy na budoucí
využití objektu.
Plnění úkolu
Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je dokončeno, dále je zpracována zpráva o
provedení stavebně-technického a
statického průzkumu objektu RD
nám. Svobody 171 v Modřicích a
bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho
vypracování bude ZMM předložen
návrh dalšího postupu projekčních
prací – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-3.3/2016
ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v
majetku společnosti Bobrava, spol.
s r. o. na město Modřice a pověřuje
RMM a majetkový odbor přípravou
podkladů ke schválení převodu
vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolu
Společnost Bobrava postupně doplňuje
potřebné podklady dle svých možností – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-6.2.2/2016
ZMM pověřuje starostu a RMM činit
taková rozhodnutí a opatření, aby
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zajistili financování PPO Modřice v
závislosti na aktuálně vznikajících
potřebách.
Plnění úkolu
Úkol je dlouhodobý, pracuje se na projektové dokumentaci studie řešitelnosti a následné dokumentaci pro
územní řízení. Je jednáno s majiteli
pozemků. Dne 15. 6. 2017 proběhla
veřejná prezentace návrhů řešení
PPO Modřice, jsou osloveni dotčení
občané o vyjádření k návrhu řešení
a k projednání využitelnosti jejich
pozemků. Jako bod 4. dnešního
jednání je PPO Modřice, zastupitel
Ventruba podá bližší zprávy, které
se udály v období mezi odeslání
podkladů a dnešním zasedání – úkol
probíhá.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM rozhoduje o podání návrhu města
Modřice na zrušení opatření obecné
povahy – ZÚR JmK, vydané dne 5.
10. 2016 usnesením zastupitelstva
JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje
starostu města k dalšímu jednání ve
věci ZÚR JmK.
Plnění úkolu
Žaloba byla podána 10. 7. 2017 a JmK
svolal dne 3. 8. 2017 seminář k žalobě proti ZÚR JmK, které se účastnil
starosta města. Na semináři byly
prezentovány dokumenty oponující
podané žalobě. Z obcí, které žalobu podaly, na semináři byli pouze
někteří zástupci. Většina přítomných
obcí se vyslovila pro zachování ZÚR
JmK dle vydání a pro podporu platnosti ZÚR JmK u soudu jako vedlejší
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účastníci žaloby. Další požadovaná
podpora bude projednána v bodě 8.
dnešního zasedání jako samostatný
bod.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM města Modřice ukládá RMM prověřit možnost vybudování vícegeneračního hřiště s venkovními posilovacími stroji na pozemku bývalé MŠ
na Benešově ulici parc. č. 925 a do
příštího řádného zasedání zastupitelstva podat zprávu.
Plnění úkolu
Ustanovená pracovní skupina započala svoji činnost. V měsíci září je
plánována další pracovní schůzka za
účasti dodavatele zařízení a zajištění
PD.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Na minulém ZMM byly předloženy nějaké studie. Dotázal se, zda pracovní
skupina dospěla k tomu, že to jde
udělat jinak nebo zda se drží studií,
které byly předloženy na minulém
ZMM.
Chybíková
- Každý z pracovní skupiny má jinou
představu. Byla oslovena firma, která studii teprve předloží. Nad touto
studií budeme diskutovat co ano a
co ne. V mezidobí se přihlásila ještě
jedna firma, která by chtěla hřiště
realizovat. Výběr je na pracovní skupině. Musíme si vyjasnit, co tam kdo
chce. Firma vysvětlí, proč doporučuje zrovna tyto stroje.
Skalník
- Naráží na zbytek vzhledu hřiště,
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protože studie, které byly předloženy, neodpovídají současným standardům. Bude nějaká studie, která
bude předložena zastupitelům?
Chybíková
- Bude prezentováno zastupitelům.
Předloženy nebyly studie, ale návrhy jednotlivých prvků. Studie se
bude tvořit.
Usnesení 13Z-4.5/2017
ZMM schvaluje prodej pozemků p. č.
1690/10, 1690/11 a 1690/13 za celkovou cenu 748.000,00 Kč bez DPH s
podmínkou vypořádání úhrady za
užívání pozemků v období od 1. července 2015 do doby uzavření kupní
smlouvy a pověřuje RMM a starostu
města uzavřením kupní smlouvy a
vypořádáním úhrady za neoprávněné užívání pozemků.
Plnění úkolu
Kupní smlouva ani vypořádání úhrady
za neoprávněné užívání pozemků
dosud neproběhlo. Žadatelé žádají
o prodej dalších dotčených pozemků, které jsou v bodě 5. dnešního
zasedání.
Úkoly a návrhy uložené bez usnesení:
- zastupitelka Bernátová
Vyvěšení vyhlášky č. 2/2017 Pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranství a v parcích.
Plnění úkolu
OZV byla schválena v červnu 2017 a
vyhláška byla zveřejněna ve Zpravodaji – úkol splněn.
Oprava pomníku 2. světové válce na
nám. Svobody

201

Zpravodaj 10/2017

Plnění úkolu
Obdržena cenová kalkulace od dosavadního restaurátora na částku
210.000,00 Kč včetně DPH. Bude
zařazeno do rozpočtu města na rok
2018.
Doložení plátce a účelu pokuty
180.000,00 Kč za znečišťování
Plnění úkolu
Částka 125.000,00 Kč od firmy CommScope Czech Republic, s. r. o., druhá
částka zatím nebyla přiznána a doložena jmenovitě.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Je to již druhá pokuta, kterou tato
firma dostala za nedodržování
emisních limitů. Měli bychom se na
někoho obrátit, nebo se sami jako
město podílet na tom, aby k znečišťování nedocházelo. Dotázala se, zda
vedení města neuvažuje o vstoupení
do jednání s touto firmou. Znečištění
odnáší všichni obyvatelé Modřic.
Šiška
- Na to jsou kontrolní orgány, které kontrolní činnost provádí. Město nemůže
nařizovat, jak to mají řešit – není
odborník. Musí spoléhat na dotčené
orgány, které by v této věci měly
konat. Vyzval zastupitelku k návrhu
na řešení.
Bernátová
- ČIŽP konala, ale vzhledem k tomu, že
firma je na území města, tak by se
mělo zapojit. Udělování pokut něco
řeší, ale neřeší příčinu. Město by se
mělo spojit s ČIŽP a více na firmu
tlačit, aby se chovala slušně.
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Šiška
- Domnívá se, že v rámci udělené
pokuty dostala firma nařízeno
nějaké opatření, které musí realizovat a ČIŽP to jistě bude kontrolovat.
Vyzval zastupitelku Bernátovou k
navržení osoby, která by za město
jednala, není proti, aby jí byla sama
zastupitelka Bernátová, dostala by
pověření od zastupitelstva a zjistila
situaci.
Bernátová
- Uvedla, že si toto rozmyslí a popřípadě na konci dnešní schůze ZMM
dá vědět.
Provoz areálu Remet lokality U Vlečky
Plnění úkolu
Doplňující komentář přednesla místostarostka Chybíková.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Z toho plyne, že protihluková stěna
tam být nemusí?
Chybíková
- Protihluková stěna tam být musí.
Skalník
- Dotázal se, zda tam je.
Chybíková
- Musí tam být v momentě, kdy navýší kapacitu z 30 na 50 tis. tun ročně.
Skalník
- Proběhlo už asi dvojnásobné navýšení kapacity. Zastupitelka Bernátová vznesla dotaz v souvislosti s
druhým navýšením kapacity, tak se
domnívá, že kapacitu dosáhli.
Chybíková
- Pokud dosáhli, musí mít vybudované protihlukové stěny. Pokud si
myslí p. Skalník, že dosáhli, můžeme
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zaslat podnět na Krajský úřad, ale
oni nedosáhli.
Skalník
- Dotázal se, zda kapacita nebyla
navýšena tolik, aby tam protihluková
stěna měla být.
Chybíková
- To město neví, to musí vědět na
Krajském úřadě.
Skalník
- To byl ale dotaz, který p. Bernátová
vznesla.
Chybíková
- Dotaz byl, co jsme dali do vyjádření
my. Zda je navýšená kapacita nebo
ne, na toto musíme vznést dotaz na
Krajský úřad.
Bernátová
- Dotázala se, v jaké fázi celá akce je.
Zda když obdrželi vyjádření Krajského úřadu, zda je to souhlas k tomu,
aby zahájili navýšení kapacity.
Chybíková
- Nejprve musí mít stavební povolení
nebo územní rozhodnutí na protihlukovou stěnu, pak mohou navyšovat
kapacitu. Je to jen souhlas Krajského úřadu, že to tam může být, ale
neznamená to, že to tam vzniká.
Bernátová
- Domnívá se, že minule bylo řečeno,
že na to stavební povolení nebude.
Chybíková
- Nemůže být stavební povolení na
navýšení kapacity. Na protihlukové
stěny musí být.
Bernátová
- Rozhodně není pravda, že dodržují
pracovní dobu od 6:00 do 20:00,
protože hluk je i v 22:00 i 23:00 hodin
večer.
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Chybíková
- To zase souvisí s navýšením kapacity, pokud kapacitu navýší, musí
dodržovat to, co je v rozhodnutí.
Bernátová
- Citovala pasáž z přílohy. Dle vyjádření oblastního inspektorátu ČIŽP
dojde k překročení 24 hodinového
imisního limitu PM 10 a proto realizace daného záměru není v tomto
místě vhodná.
Chybíková
- Doporučila k přečtení vypořádání k
vyjádření ČIŽP.
Skalník
- Nepovažuje za argument, že nyní
nemají kapacitu, kterou mají povolenou, tak že nemusí dodržovat pracovní dobu danou tímto posudkem.
Požádal o přesunutí tohoto dotazu
na příští zasedání ZMM, popř. pokud
budou zastupitelé souhlasit pověřit
město prověřením situace, protože
hluk od tam, jde, a to i večer. Popřípadě provést měření.
Chybíková
- Měření nebudeme provádět my, ale
je nařízeno jim. Nejprve musí postavit protihlukovou stěnu, poté navýší
kapacitu a poté bude provedeno
měření.
Bernátová
- Dotázala se, čím se řídí teď.
Chybíková
- Mají provozní řád, který musí být
schválený Krajským úřadem.
Bernátová
- Má toto město k dispozici?
Chybíková
- Podnět ke kontrole můžeme dát
kraji.
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Konvalinková
- Požádala o podání podnětu Krajskému úřadu k prošetření, zda jsou
splněny normy.
Šiška
- Dáme podnět na Krajský úřad na
prošetření provozu.
Tomandl
- Souhlasí s prošetřením, podotkl,
že to není jen hluk, ale i vypouštění
emisí. Činnost by měli spíše utlumovat, než rozšiřovat.
Bernátová
- Vypořádání ve vyjádření k emisím,
že emise jsou způsobeny okolní automobilovou dopravou na přilehlých
komunikacích. Tak se s tím vypořádali?
Chybíková
- Dělají se rozptylové studie a v
těch studiích se dojde k nějakému
závěru. Studie dělají odborníci. Kraj
podle závěru, ke kterému se dojde,
vydá stanovisko.
Bernátová
- Takže na přilehlých komunikacích
to například způsobili oni, protože
když se to tam dvojnásobně zkapacitnilo, tak tam samozřejmě jezdí
více aut.
Šiška
- Doporučil směřovat odborné
dotazy na odborníky uvedené ve
vyjádření.
Bernátová
- Můžeme jako zastupitelé?
Šiška
- Samozřejmě, nemusíte jako zastupitelé, můžete jako občané.
Chybíková
- Spolek Za čisté a klidné Modřice
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se vyjadřoval k záměru, že s ním
nesouhlasí – citovala toto vyjádření.
Uvedl podobné podmínky, jako dalo
město. Jejich nebyly respektovány,
protože podali po uplynutí lhůty k
vyjádření. Záměr vždy visí na úřední
desce a kdokoliv se může k záměru
a k celému projednávanému procesu vyjádřit.
Konvalinková
- Není lepší, aby se k tomu vyjádřilo
město Modřice a bylo to předneseno
na ZMM, kde to bude zaznamenáno?
Chybíková
- V rozhodnutí jsou uvedeny podmínky, a je uvedeno, že podmínky
města Modřice byly respektovány.
Úkol - podat podnět Krajskému úřadu
na prošetření provozu firmy TSR v areálu U Vlečky.
- zastupitel Procházka
Provozní náklady nafukovací haly
Plnění úkolu
Doplňující komentář přednesl starosta
města dle podkladů zaslaných zastupitelům. Návratnost vynaložených
nákladů by měla být asi 15 let.
V diskusi vystoupili:
Konvalinková
- Dotázala se na životnost této haly.
Aby životnost nebyla menší než uvažovaná doba, po kterou bude město
halu pronajímat.
Šiška
- Do příštího zasedání ZMM zjistí.
Procházka
- Základní škola a spolky, které tam
budou v nájmu, dostávají dotace od
města a z těchto budou platit nájem
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městu. Město peníze za tyto nájmy
dává do příjmů, ale nejsou to tak
úplně příjmy.
Šiška
- Je to příjem tohoto zařízení.
Skalník
- Dotázal se na obsluhu, je uvedena
jedna osoba 3 hod denně. Znamená
to, že jedna osoba bude halu obsluhovat 3 hod denně?
Šiška
- Není potřeba více, stačí osoba na
kontrolu provozu.
Skalník
- Není tedy potřeba taková obsluha,
jako je nyní na Sokolovně?
Šiška
- Ne.
Dotazy – zastupitel Procházka, doručeno p. starostovi dne 24. 8. 2017.
Jak to vypadá s projektem kamerového
systému?
- kamerový systém je odvislý od
uvolnění místnosti pro nahrávání
záznamu.
Kdy se vybuduje přechod u mostu přes
náhon na ul. Chrlická, který propojí
cyklostezku s chodníkem na druhé
straně silnice?
- přechod je projednáván jako místo
pro přecházení a je v současnosti
žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
Doplňující komentář místostarostka
Chybíková.
Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická
směrem k Olympii?
- není řešeno, s majitelem pozemku
Vodňanská drůbež, je nutné vstoupit
do jednání o majetkovém vypořá-
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dání, doposud vypracovaná PD se
musí upravit, v rozpočtu nebyly na
tuto akci vyčleněny finance.
Bude se budovat chodník do Přízřenic?
- chodník do Přízřenic je ve stadiu
nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do dnešního dne
nejsou z protistrany žádné výstupy.
Jedná se s Popovicemi o vybudování
lávky přes Bobravu?
- lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci
DSO Šlapanicko se řeší přemostění
Bobravy a Svratky v rámci přípravy
cyklostezek.
Jaký je stav řešení kruhového objezdu
na spojnici ul. Havlíčkova a jižní
obchvat U Vlečky?
- je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes
negativní postoj zástupce JmK při
projednání byly získány vyjádření
DOSS, ale nebylo dále v této věci
řešeno vlastnické vypořádání, při
dalších jednání se subjekty z této
lokality se hledají další možné cesty
řešení.
Jak postupují práce na objektu nám.
Svobody 171?
- Komentováno na začátku projednávání bodu 2. dnešního zasedání.
Budou pokračovat opravy chodníků,
pokud ano, kde?
- pokračovat v opravě chodníků
se bude – Husova, Masarykova a
připravuje se dokončení Komenské,
Sadové dle financí.
Turnaj žáků v kopané, měl jako akce
města výjimku z nočního klidu? Ze
soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8.
2017 se rozléhala z penzionu Lion
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hlasitá hudba až do 3:00 hod rána.
Bylo to součástí akce města nebo
zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o rušení nočního klidu, na
jeho dodržování by měla dohlížet
MP.
- hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl
součástí programu turnaje. MP dle
jejich sdělení při běžné projížďce
nezaznamenala zvýšení hluku, ani
po Vámi citovanou dobu neobdržela
podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny
vyhlášky města, volejte městskou
policii.
Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova
směrem Benešova
- jedná se o dosud nerekonstruované
VO, které by v budoucnu mělo být
opraveno v souběhu s postupem
prací na rozvodech NN.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- U povolené městské akce se neví v
které lokalitě je povolena, mělo by
být uvedeno.
Šiška
- Neví jak přesně je uvedeno ve
vyhlášce. Každá akce svým charakterem je jasná, v které lokalitě se
odehrává.
Konvalinková
- Na podnět občana se dotázala, zda
město zvažuje rozšíření odpadkových košů na psí exkrementy.
Chybíková
- Síť těchto košů je v Modřicích
poměrně hustá, město o rozšíření
momentálně neuvažuje, ale dá se na
některých místech doplnit.
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Šiška
- Doporučil napsat e-mail s požadavkem, na kterém místě koše chybí.
Chybíková
- Chystá se vydání mapy s kontejnery na tříděný odpad i koši na psí
exkrementy.
Konvalinková
- Dotázala se, pokud bude zjednosměrněna ul. Poděbradova, zda se
bude řešit parkování.
Chybíková
- Máme studii na parkování na ul.
Poděbradova, jedná se o velkou investici. V projektu se dá pokračovat.
Jsou nutné přeložky inženýrských
sítí.
Konvalinková
- Neměla by být jednosměrka až po
realizaci tohoto?
Šiška
- Nemá to na to vliv. Je tam připraveno šikmé stání. Musí se posunout
chodník, pod kterým jsou vedeny
sítě.
Chybíková
- Jsou tam stromy a s tím související
kácení.
Konvalinková
- Je nějaký horizont, kdy by se tím
mohlo město zabývat?
Šiška
- Čeká se na vyjádření dotčených orgánů a vypořádání státních pozemků
k ul. Pilcova, kde je investice o něco
levnější. Řeší parkování. Nejprve
bude realizováno parkování na ul.
Pilcova, poté ul. Poděbradova.
Konvalinková
- Na ul. Poděbradova jsou vzrostlé
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stromy, které stíní. Pod jehličnany
neroste tráva. Uvažuje se o kácení?
Chybíková
- Na minulém ZMM se řešil opačný
případ, zastupitelka Bernátová má
opačné podněty od občanů – jsou
proti kácení.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-2.1/2017

Bod 3 – Víceúčelová sportovní hala
V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář k průběhu přípravy výstavby a průběhu projekčních prací na
hlavním investičním projektu tohoto
volebního období „Víceúčelové sportovní haly Modřice“.
Doplňující komentář přednesl starosta
města.
Starosta města vyzval zastupitele města,
aby k rukám starosty dávali své
přihlášky do hodnotící komise výběrového řízení na dodavatele víceúčelové sportovní haly – do14 dnů.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Podlimitní veřejná zakázka, víme
cenu?
Šiška
- Podlimitní veřejná zakázka je
150 mil. Kč.
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Mikuš
- Tam se vejde?
Šiška		
- Tam bychom se měli vejít.
Mikuš		
- Jaká jsou kritéria?
Šiška
- Nemáme zpracováno, zpracovává
se, bude rozesláno. Bude provedeno
ve dvou krocích. První krok bude
výběrové řízení na prokázání kvalifikací a ve druhém kroku budou firmy
vybrané z prvního kroku soutěžit
dle kritérií.
Kratochvíl
- Dotázal se k dotacím, zda se budou
nějak zdůvodňovat v případě zamítnutí.
Šiška
- V podmínkách dotačního titulu,
bylo vždy, že stavby musí být realizována a profinancována v daném
roce.
Kratochvíl
- Částka dotace 20 mil. Kč je stejná?
Šiška
- Je stejná.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o postupu
prací na akci „Víceúčelová sportovní
hala Modřice“.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-3.1/2017
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Bod 4 – Informace o průběhu projekčních prací PPO Modřice
Doplňující komentář přednesl zastupitel
Ventruba.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o
postupu projekčních prací na PPO
Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-4.1/2017

Bod 5 – Projednání majetkových
transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
5.1 Prodej části pozemku p. č. 1292/24
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k prodeji části pozemku p. č.
1292/24 schválenou ZMM 6. 12. 2016,
žádost kupujícího firmu EL-insta
czech, s. r. o., Žižkova 427, Hrušovany u Brna a mapový podklad polohy
dotčeného pozemku. Prodej schválilo ZMM dne 6. 12. 2016 usnesením
11Z-3.5/2016 za cenu 3.930,00 Kč/
m2. Kupující žádá o přehodnocení
schválené ceny a o slevu na částku
2.900,00 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM potvrzuje schválení prodeje
části pozemku p. č. 1292/24 za cenu
3.930,00 Kč/m2 + náhrady na převod
a oddělení pozemků společnosti El-
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-insta Czech, s. r. o. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.1/2017

5.2 Prodej pozemku p. č. 1292/23 a části
pozemků 1292/26 a 1292/27
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k žádosti o odkup pozemků
p. č. 1292/23 a části 1292/26 a 1292/27
včetně mapových podkladů, žádost
o odkup těchto pozemků podanou
Z. a L. K. a znalecký posudek č.
3126/56/2017 k těmto pozemkům s
fotodokumentací. V komentáři je
uvedeno usnesení RMM, které v
tomto případě doporučuje prodej
zamítnout, a to z důvodu plánované
úpravy křižovatky sjezdu ze silnice
D52 kolem firmy Ptáček do podjezdu do Modřic, které je zaneseno v
novém ÚP, a mají sloužit ke zkapacitnění křižovatky ul. Tyršova a sjezdu
z D52.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Vznesla dotaz, protože materiálů
do ZMM přibývá, zda by zastupitelé
znalecké posudky nemohly dostat
ve formě uvedení pouze částky.
Šiška
- Musíte dostat znalecký posudek.
Höklová
- Je možné přijít pouze nahlédnout,
nebo poslat elektronicky.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej pozemku p. č.
1292/23 a části pozemků p. č. 1292/26
a 1292/27.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.2/2017

5.3 Směna pozemků mezi městem
Modřice a společností Bobrava, spol.
s r. o.
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář ke směně pozemku p.
č. 1605/236 ve vlastnictví města
Modřice za pozemky p. č. 1605/237
a 1605/239 ve vlastnictví Bobrava,
spol. s r. o., žádost o směnu podanou společností Bobrava, spol. s r. o.
a znalecký posudek č. 3124/54/2017
včetně mapového podkladu. Směnou by došlo k narovnání majetkových vztahů pod komunikací a
okolních pozemcích.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje směnu pozemku p. č.
1605/236 o výměře 36 m2 ve vlastnictví města Modřice za pozemky
p. č. 1605/237 o výměře 55 m2 a p. č.
1605/239 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Bobrava, spol. s r. o. z důvodu
narovnání vlastnických vztahů k veřejné účelové komunikaci v lokalitě
Bobrava a pověřuje RMM uzavřením
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smlouvy o směně a pověřuje RMM
k uzavření smlouvy po odblokování
zástavních práv.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
1 proti (Tomandl)
1 se zdržel (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.3/2017

5.4 Prodej pozemků p. č. 1690/170 a
1690/187
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k prodeji pozemků p. č.
1690/170 a 1690/187 včetně mapového podkladu, žádost firmy AFT
Service, s. r. o., U Vlečky 1045,
Modřice a znalecký posudek č.
3125/55/2017. V komentáři je uvedeno usnesení 33R-3.3/2017 schválené
RMM, která doporučuje prodej p.
č. 1690/170 schválit a prodej p. č.
1690/187 zamítnout z důvodu uvažovaného řešení křižovatky silnice
II/152 a ulice U Vlečky, který je současně mimo areál bývalého JZD.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- V usnesení z 5. 6. 2017 bylo podmiňováno právě úhradou za užívání
pozemků, měli bychom na tom trvat.
Höklová
- Na tom určitě budeme trvat, požádali si o další dva pozemky, pokud
se schválí prodej na pozemky, podmínkou bude úhrada.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku p. č.
1690/170 o výměře 179 m2 firmě AFT
Service, s. r. o. za cenu 1.500,00 Kč/
m2 bez DPH a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy po úhradě
dluhu za užívání pozemků města
Modřice od 1. července 2015 do
doby uzavření kupní smlouvy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.4.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej pozemku p. č.
1690/187 firmě AFT Service, s. r. o.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.4.2/2017

5.5 Prodej části pozemků p. č. 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k prodeji části pozemků
p. č. 49 a 39/11, žádost o odkup
části pozemků žadateli P. P. a M. L.,
Hybešova 277, Modřice, mapový
podklad, oznámení o černé stavbě
na SÚ Šlapnice Ing. T. N. a oznámení
o opravě chyby v údaji katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro
JmK.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla.
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Návrh usnesení (Šiška): ZMM schvaluje prodej části pozemku p. č. 49 v
části pod přístřeškem majitelů P. P.
a M. L. za cenu 1.500,00 Kč/m2 bez
DPH plus náklady spojené s oddělením části pozemku a pověřuje
RMM uzavřením kupní smlouvy po
předložení majetkového vypořádání
zbývající části pozemku pod přístavkem hospodářského stavení, který je
ve vlastnictví Ing. T. N.

Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.5.1/2017

Návrh usnesení (Šiška): ZMM odkládá
rozhodnutí o prodeji části pozemku
p. č. 49 a p. č. 39/11 do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro JmK.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.5.2/2017

5.6 Prodej části pozemků p. č. 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k prodeji části pozemků
p. č. 49 a 39/11, žádost o odkup
části pozemků žadatelky Ing. T. N.,
Hybešova 267, Modřice ze dne 15.
4. 2017, stejnopis notářského zápisu NZ 1251/72 ze dne 15. 9. 1972,
sdělení k žádosti Ing. N. o prošetření
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dělení parcel Katastrálním úřadem
pro JmK ze dne 29. 5. 2017, dopis
Ing. N. ze dne 6. 8. 2017, oznámení o
neprovedení opravy chyby v údajích
katastru nemovitostí pro JmK včetně
mapových podkladů ze dne 26. 7.
2017, oznámení o opravě chyby v
údajích katastru nemovitostí pro
JmK ze dne 21. 8. 2017 a dopis Ing. N.
ze dne 15. 8. 2017.
Doplňující komentář přednesla vedoucí
majetkového odboru Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Seznámila s historií vlastnictví
předmětných nemovitostí.
Návrh usnesení (Šiška): ZMM odkládá
rozhodnutí o prodeji části pozemku
p. č. 49 a p. č. 39/11 do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro JmK.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.6/2017

Bod 6 – Projednání hospodaření města v roce 2017
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 7/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k hospodaření města za
období 1 – 7/2017 s výpočtem ukazatele dluhové služby.
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Strana příjmů je naplněna
z 59,16% ve výši
64.398.386,77 Kč
(shodné období 2016
53,20%
48.380.057,64Kč).
Strana výdajů je čerpána
z 27,70% ve výši
42.725.512,41 Kč
(shodné období 2016
40,59%
38.541.692,19Kč).
Strana příjmů je ve vztahu ke sledovanému období plněna přiměřeně.
Strana výdajů je ovlivněna doposud
nezapočatou největší investiční akcí
rozpočtu Víceúčelovou sportovní halou, na kterou je v rozpočtu
vyčleněno 50mil. Kč. Ta by měla být
zahájena díky zpoždění při vydávání
stavebního povolení ve IV. čtvrtletí
letošního roku.
Při porovnání příjmů a výdajů skutečných má město + 21.672.874,36 Kč.
Na účtech města je
k 31. 7. 2017 celkem 89.612.847,23 Kč.
(na počátku roku bylo cca 69 mil.)
Na úvěrech město dluží
k 31. 7. 2017
35.113.342,44 Kč
(úvěr k 30. 6. 2016 činil 38.256.236,27 Kč)
Město meziročně splatilo 3.142.893,83
Kč což je již pouze úvěr čerpaný na
PBDS.
Na dlouhodobě přijatých zálohách
zbývá
66.300,00 Kč.
Dluhová služba je ukazatelem vyčíslena
na 2,89% což je opět nižší číslo než
bylo v měsíci červnu 2017 (3,25%).
Tato hodnota ukazuje, že město je
schopno bez problému své závazky
hradit a tím své zadlužení významně
snižovat. Současně je zadluženost
města ve vztahu k příjmům velmi
nízká.
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Počet obyvatel k 1. 1. 2017
byl dle ČSU 5.191.
Celková zadluženost města
na 1 obyvatele je 6.764,27 Kč
(zadluženost 1 obyvatele v červnu
2017 byla 6.893,10 Kč).
V diskusi vystoupili:
Procházka
- Upozornil na odlišná čísla v podkladech.
Šiška - Omluvil se za chyby.
Mikuš
- Data jsou ze systému Gordic, je
možné, že čísla jsou špatně?
Mulíček
- Ne.
Šiška
- Data jsou přenesena ze systému
Gordic do tabulky.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období
1 – 7/2017.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Bernátová, Procházka, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.1/2017

6.2 Projednání RO č. 4/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 4/2017,
které provedla RMM dle pověření
ZMM k zachování rozpočtové kázně
včetně komentáře k provedeným
úpravám. RO spočívalo v začlenění
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částek na straně příjmové v celkové výši 459.500,00 Kč, ze kterých
200.000,00 Kč bylo navýšení odvodu
za vynětí ze ZPF, 147.000,00 Kč je
dotace na systém Tritius pro knihovnu, 33.000,00 Kč náhrada pojišťovny,
25.000,00 Kč náhrady za sociální pohřby a 50.000,00 Kč uhrazená pokuta
GAS Transport. Na straně výdajové
nedošlo k žádnému zvýšení, ale
bylo převedeno pouze 39.000,00 Kč
z financí na halu na doplatek DPH
nádrže na vodu fotbalového hřiště.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se na paragraf 3639 položka
2212, pokuta Gas transport, domnívala se, že všechny závazky uhradili.
Na loňském ZMM 6. 6. starosta prohlásil, že finanční závazky plynoucí z
dohody jsou splněny.
Šiška
- Byly splněny náklady z dohody.
Žaloudková
- Zaplatili pokutu, kterou měli platit
ve splátkách, jedna se opozdila. Byla
uhrazena, ale s prodlením.
Kratochvíl
- Náhrady za sociální pohřby
25.000,00 Kč, je to paušální částka
nebo skutečná?
Mulíček
- Skutečná.
Kratochvíl
- Dotázal se, kdo tyto na úřadě vyřizuje.
Mulíček
- Matrika.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 4/2017 provedené RMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.2/2017

Odchod zastupitelky Chybíkové 18:50.
6.3 Rozpočtové opatření č. 5/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 5/2017 včetně komentáře
zpracovaný dle zvýšených příjmů
a nutných vyvolaných investic
vedoucím finančního odboru Ing.
Mulíčkem.
Na straně příjmů se částka navyšuje o
4.200.000,00 Kč
kde 4.000.000,00 zvýšený odvod
hazardu
200.000,00 zvýšení pronájmu
sportovišť
na celkovou částku příjmů po RO
113.062.500,00 Kč
Na straně výdajů se částka navyšuje o
1.300.000,00 Kč
kde 500.000,00
pořízení nakladače soli
250.000,00 opravy objektu
Hybešova 654 – kadeřnictví
400.000,00 přesun par. 3745 na par.
3635
510.000,00 navýšení generelu odkanalizování
1.000.000,00 přesun par. 3412 na par.
6399 – odvod DPH
124.000,00 přesuny v par. 6171
40.000,00 pořízení elektronické
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administrace výběrového řízení
veřejných zakázek malého rozsahu
40.000,00 program na administraci
zadávání zakázek
na celkovou částku výdajů po RO
155.518.300,00 Kč
Příchod zastupitelky Chybíkové 18:53.
Financování v roce 2017 (úvěr) je
2.690.000,00 Kč
Schodek rozpočtu po RO č. 5/2017 je –
42.455.800,00 Kč
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- V položce 5171 oprava objektu
Hybešova 654. Za jakým účelem se
opravuje?
Šiška
- Za účelem zachování kadeřnictví.
Elektroinstalace byla v havarijním
stavu, byly tam defekty omítek, staré
obložení. 5 uchazečů projevilo zájem
o nájem, z toho jsou 2 kadeřnice.
Bernátová
- Dotázala se na zkratku HuKo, položka 6119, přesun revitalizace zeleně.
Chybíková
- Ulice Husova, Komenského, je
to územní studie, z toho důvodu
přesun. 20. 9. 2017 v 17:00 hod bude
prezentace této studie, zastupitelé
dostanou pozvánku.
Bernátová
- Uvažuje město o ozelenění Komenského vedle nových chodníků?
Chybíková
- Bude se zasívat tráva, stromy zde
nejdou zasázet, vedou zde sítě.
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Bernátová
- Vodní nádrž Masarykova,
bude se tam taky něco dělat?
Chybíková
- Dělala se studie úprav okolí na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví
města. Jeden pozemek je výběh pro
psy a zbytek zeleň.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2017 rozpočtu města Modřice
na rok 2017 na straně příjmů po RO
113.062.500,00 Kč a na straně výdajů po RO 155.518.300,00 Kč jako
schodkový se schodkem ve výši
-42.455.800,00 Kč a financováním ve
výši 2.690.000,00 Kč. K financování a
vyrovnání schodku rozpočtu bude
využita rozpočtová rezerva města
Modřice z předchozích let.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.3.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených
investičních akcí města Modřice pro
rok 2017 do rozpočtového opatření č. 5/2017 v celkové výši po RO
80.425.000,00 Kč.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
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2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.3.2/2017

6.4 Smlouva o přezkumu hospodaření
na rok 2017 a 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření č. 1731 mezi městem
Modřice (zadavatel) a Auditorskou
společností AUDIT – DANĚ, spol. s
r. o., Vídeňská 89, Brno, IČ: 64510727
(vykonavatel). Město mělo s firmou
uzavřenou smlouvu na roky 2015
a 2016 a tato smlouva je na další 2
roky 2017 a 2018. Cena za provedený
finanční přezkum je navržena ve
výši 42.800,00 Kč/rok bez DPH.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se kolik jsme platili p. B.,
předchozí auditorce.
Mulíček
- Cca 100.000,00 Kč. Za finanční
přezkum + finanční kontrola. Nyní se
schvaluje pouze smlouva o finančním přezkumu, proto nižší částka.
Mikuš
- Jak byla firma vybrána?
Šiška
- Firma nám byla doporučena, cena
byla nízká, vybrala se na základě
znalosti trhu.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření města
Modřice č. 1731 na roky 2017 a 2018 v
ceně 42.800,00 Kč/rok bez DPH mezi
městem Modřice (zadavatel) a Auditorskou společností AUDIT – DANĚ,
spol. s r. o. (vykonavatel).
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Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.4/2017

Bod 7 – Projednání členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k činnosti DSO Šlapanicko a
Zápis z valné hromady DSO Šlapanicko č. 8 ze dne 30. 5. 2017. Činnost
DSO Šlapanicko je zaměřena zejména na řešení cyklostezek a cyklotras.
Ve východní části území spolku jsou
přípravy PD před dokončením, v
našem katastru se vyhledávají možné trasy. Dále bylo zřízeno Centrum
společných služeb, které ale město
Modřice doposud nevyužilo.
Na 8. valné hromadě jako jeden
z hlavních bodů bylo schválení
příspěvků ve výši 15,00 Kč/obyvatel
pro rok 2018.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Plánují se nějaké cyklostezky v
Modřicích?
Šiška
- Vyhledávají se možné trasy,
navrhuje se přemostění Bobravy a
Svratky.
Bernátová
- V Popovicích se náš nápad nesetkává s nadšením.
Šiška		
- Je to aktivita DSO, Popovice nejsou
jeho členem.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje členské příspěvky DSO
Šlapanicko pro rok 2018 ve výši 15,00
Kč/obyvatel.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-7.1.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o činnosti DSO Šlapanicko.

Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-7.1.2/2017

Bod 8 – Projednání přípravy OZV
města
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
8.1 Projednání návrhů na novelizaci
OZV č. 2/2012
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh koncepce regulace hazardu
ve městě Modřice, výtah ze zákona
č. 186/2016 Sb. hazardních hrách,
žádosti společnosti AUTO GAME, a.
s. a Paradis Casino Admiral, a. s. a
sdělení SÚ MěÚ Šlapanice k provozovně ul. Husova. Elektronicky
dále zastupitelé obdrželi celé znění
zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních
hrách.
Problematikou povolování a regulace
hazardu dle nově vydané legislativy
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se podrobně ve vztahu k naší OZV
a našim poměrům zabývá místostarostka města zastupitelka Chybíková
společně s právníkem města Mgr.
Žaloudkovou.
Doplňující komentář, stručný přehled
nové právní úpravy dle platného
zákona 186/2016 Sb. přednesla
místostarostka Chybíková a právník
města Mgr. Žaloudková.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje neomezený počet vystoupení k projednání v bodě 8.1.

Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-8.1.1/2017

Odchod zastupitele Mikuše 19:26
Příchod zastupitele Mikuše 19:28
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se, zda se možnými variantami a), b) a c) zabývala i RMM.
Chybíková
- RMM se tímto zabývala, ale nevydala žádné doporučení. Je to velmi
složitá věc a patří do kompetence
ZMM. RMM probrala tyto 3 varianty
a jsou podávány jako návrh.
Šiška
- 2 provozovny nepočítají s provozováním hazardu. RMM se přikláněla k
zachování stávajícího stavu.
Bernátová
- Variantu c) vyloučila, zajímá ji varianta a) a b). Musíme plošně zakázat
provozování hazardních her jako je
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v bodě a) nebo aplikovat bod b) tzn.
provozovat mimo centrum Modřice
nebo stačí schválit bod b) a tím by
automaticky byly zakázány hazardní
hry v centrální části města?
Žaloudková
- Jsou to všechno identické varianty,
ale samozřejmě je možné vytvořit
varianty další.
Bernátová
- Když schválíme b), tzn. mimo centrum Modřice, nemůže platit a).
Žaloudková
- Je to jiným způsobem vymezení.
Varianta a) pracuje s formou zákazu,
varianta b) s formou povolení.
Skalník
- K variantě c), kde jsou vypsány nějaké možnosti. V zákoně je však více
možností. Ty co nejsou ve variantě
c) uvedeny, ty nebudeme uplatňovat?
Žaloudková
- Podmínky pro provozování herny,
ty jsou stanovené zákonem a ty by
ve vyhlášce neměly být. To co říká
zákon, to platí.
Skalník
- Je tady návrh, že místo Wikylandu
by bylo casino?
Šiška		
- Je tady ten návrh.
Skalník
- Musela by se doplnit stávající vyhláška, nebo by byla nová?
Šiška
- V nové.
Chybíková
- Nebudeme doplňovat, to je návrh
nové vyhlášky.

351

Zprávy z radnice

Šiška
- Dnes bychom se měli dohodnout,
co by měla nová vyhláška obsahovat.
Skalník
- Nerozumí, proč máme variantu c),
že by se měly v obchodní zóně rozšiřovat casina.
Šiška
- V podkladech je žádost o provozování casina, my ji předkládáme k
projednání, ale nepodsouváme ke
schválení.
Chybíková
- Upozornila, že je nový zákon, ten
usměrňuje herny a casina. Proto
můžeme upravit vyhlášku, kterou
máme, aby se nestalo to co na ul.
Husova. Některé restaurace z herních automatů dotují svůj provoz,
mohlo by se stát, že se tímto zruší.
Šiška
- Město Brno zrušilo hazard plošně,
dnes už ale mají dvě adresy, na
kterých mohou provozovat casina.
Bernátová
- To, že občané Modřic přijdou o
hospody je úsměvné. Např. restaurace U Trávníčka už dávno před
platností tohoto zákona vymýtila
hrací automaty a existuje a vede si
dobře.
Konvalinková
- Dotázala se, zda jsou nějaké platné
smlouvy, na hrací automaty. Co
znamená centrum a co okolí.
Chybíková
- Mluví se o zastavěné obydlené
části.
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Konvalinková
- Obává se, aby to nebylo v obytné
části. Aby se nestalo to co na ul.
Husova, že ZMM schválilo malou
hernu na čísle popisném, ale díky
tomu je tam casino. Obává se možné
kriminality.
Šiška
- Važme slovo kriminalita. Na ul. Husova ani jednou nezasahovala MP.
Jediný problém na této adrese je s
klientelou ukrajinských občanů, kteří ruší noční klid, ale ne ve spojitosti
s hernou.
Chybíková
- Pokud je rušen noční klid, občané
to říkají mezi sebou, MP nikdo nezavolá.
Šiška
- MP měla pokyn ke zvýšenému dozoru na této ulici, k ničemu za celou
dobu nedošlo.
Mikuš
- Dotázal se na stav, kolik je v každé
provozovně automatů.
Chybíková
- Upřesnila (v Modřicích včetně
Olympie je jich celkem 153).
Tomandl
- Upozornil, aby to neskončilo, jak
zákonem o kouření. Jestliže se zákon
změnil a zpřísnil, omezování lidí je
čím dál větší. Je to přece rozhodnutí
každého.
Šiška
- Hazard bychom neměli zakazovat,
ale regulovat. Aby město mělo přehled kde je, kolik ho je a co můžeme
očekávat.
Skalník
- Máme srovnání s okolím?
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Šiška
- Rozhodujeme sami o sobě a nesrovnáváme se s okolím.
Tomandl
- Mluví se o osobní odpovědnosti
každého, rozhoduje si sám, zda do
herny jde nebo ne. Jde o regulaci a
ne o zákaz.
Konvalinková
- Pokud si někdo otevře hospodu,
nemůže to zakládat na hazardu.
Nelze srovnávat hazard s kouřením.
Patologický hráč omezuje i svoji
rodinu, který ji zadluží.
Šiška
- Byla jste někdy po zákazu kouření
u Matěje? Nikdo tam po zákazu kouření není.
Konvalinková
- Není pro hazard, ale ví, že město
potřebuje peníze. Je pro vymezení
hazardu mimo obytnou část. Není
pro, aby se říkalo, jo oni jsou chudáci v těch hospodách, že jim město
zakáže automaty.
Chybíková
- To nikdo neřekl, jen se konstatovalo, že se to může stát. Mluvíte tady
o patologických hráčích, kteří se
do heren podle nového zákona ani
nedostanou.
Konvalinková
- Dost věcí se dá obejít.
Bernátová
- Varianta c) žádnou regulací není.
Provozovny by se zregulovaly samy,
protože by například zjistily, že stavební úpravy by se jim nevyplatily a
zbytek vlastně zůstane.
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Skalník
- Variantou c) povolujete další provozovny.
Šiška
- Zpracováváme vyhlášku podle
nové legislativy a zde jsou předloženy varianty.
Bernátová
- Z tohoto nepochopila, že z 6 zbývajících provozoven se bude ještě
vybírat. Pochopila, že těchto 6 městu
nevadí, pokud splní podmínky zákona.
Mikuš
- Máme šanci vytvořit novou vyhlášku. Za posledních 5 let, máte soupis,
kolik bylo přispěno do obecní kasy?
Mulíček
Vloni 8 mil., nyní se očekává kolem
12 mil.
Kratochvíl
- Když odhlídne od nebezpečí, který
hazard může představovat, tak
abychom byli spravedliví, musíme
nechat všechno nebo zrušit všechno. Jinou alternativu nevidí. Vybrat,
že na této ulici to nebude, že tento
provozovatel to provozovat nesmí, a
tento ano. Říkám to dobře?
Šiška
- Ano. Jste o krok dál, než co máme
dneska schvalovat. Dnes se máme
dohodnout na tom, v jakém pojedeme režimu.
Brabec
- Dotázal se, pokud by bylo nějaké
casino, jaký by to mělo přínos do
pokladny.
občan J.
- Zástupce Casina Admiral odpově-
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děl na dotaz – cca 20 mil. Kč/rok a
přednesl doplňující komentář.
Skalník
- V příslibech co p. Jahoda předložil
je vymýcení hazardu z měst, což my
se tady zřejmě nechystáme.
Chybíková
- Upřesnila variantu c). Předpokládá
se, že se zruší 4 herny.
Odchod zastupitelky Konvalinkové 19:42
Příchod zastupitelky Konvalinkové 19:44
Návrh usnesení (Mikuš):
ZMM plošně zakazuje provozování
všech hazardních her v katastru
města Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení:
5 pro (Havlátová, Konvalinková, Bernátová, Procházka, Mikuš)
4 proti (Chybíková, Šiška, Tomandl, Brabec)
6 se zdrželo (Šulová, Skalník, Kratochvíl, Ventruba,
Slaný, Doleček)
Návrh nebyl přijat.

2. Protinávrh usnesení (Slaný):
ZMM schvaluje koncepci regulace
hazardu v Modřicích a pověřuje zastupitelku Chybíkovou s právníkem
města Mgr. Žaloudkovou přípravou
OZV dle varianty c) koncepce bez
rozšíření o další místa provozu.
Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
2 pro (Slaný, Doleček)
8 proti (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Brabec)
5 se zdrželo (Šulová, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Ventruba)
2. Protinávrh nebyl přijat

1. Protinávrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje koncepci regulace
hazardu v Modřicích a pověřuje
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zastupitelku Chybíkovou s právníkem
města Mgr. Žaloudkovou přípravou
OZV dle varianty c) koncepce.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
3 pro (Tomandl, Šiška, Chybíková)
4 proti (Procházka, Konvalinková, Kratochvíl, Slaný)
8 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Bernátová, Mikuš,
Skalník, Brabec, Ventruba, Doleček)
1. Protinávrh nebyl přijat

Návrh usnesení (Procházka):
ZMM schvaluje koncepci regulace hazardu v Modřicích a pověřuje zastupitelku Chybíkovou s právníkem města
Mgr. Žaloudkovou přípravou OZV dle
varianty b) koncepce.

Hlasování o návrhu na usnesení:
6 pro (Šiška, Chybíková, Tomandl, Procházka, Kratochvíl, Ventruba)
4 proti (Konvalinková, Slaný, Doleček, Bernátová)
5 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Mikuš, Skalník,
Brabec)
Návrh nebyl přijat

V diskusi vystoupili:
Skalník
- Upozornil, že toto je velmi závažná
věc a je málo projednávaná. O hale
četl starosta 2 stránky a není to tak
důležité. Myslí si, že je to stejně důležité, jako když místostarosta Ventruba
projednával PPO Modřice. Mělo to být
zveřejněno ve Zpravodaji, aby si to
občané mohli přečíst. Všichni to vzali
na lehkou váhu včetně jeho samotného, protože nepředpokládal, že z toho
vyjde, to co vyšlo.
Šiška
- Dotázal se p. Skalníka, zda zná pojem
zastupitelská demokracie a činnost.
Zastupujeme občany a za ně i rozhodujeme.
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Skalník
Nezdá se mu, že jsou zastupováni
občané.
Šiška
- Uvedl, že zastupuje město.
Problematika byla zveřejněna na
webových stránkách města v den,
kdy podklady dostali i zastupitelé.
Skalník
- Myslí si, že některým tématům je
věnováno více přípravy.
Šiška
- Všem tématům je věnována stejná příprava.
Mikuš
- Navrhl udělat mimořádné zastupitelstvo za měsíc. Mělo by se to více
projednat. Za měsíc, měsíc a půl se
může ZMM setkat a rozhodnout.
Konvalinková
- Souhlasila se svoláním mimořádného zastupitelstva. Domnívá se,
že občané si to nyní přečtou ve
Zpravodaji a budou vědět, že se o
tom diskutovalo. Problematika je
pro Modřice zásadní a doufá, že
na mimořádném ZMM bude více
občanů a třeba i provozovatelé
restaurací a vyjádří se.
Šiška
- Dnešní rozhodování mělo být o
tom, že si ZMM mělo říct koncept,
kterým směrem se budeme ubírat
a připravit podklady pro vydání
OZV.
Tomandl
- Podotkl, že hlasováním se ukázalo, že zastupitelstvo, nebo někteří
členové ZMM nemají na toto
názor. V podstatě bylo projednává-
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no 5 variant a ZMM nebylo schopno
odsouhlasit ani jednu.
občan H.
- Dotázal se, jak případně bude naloženo s penězi z hazardu.
Šiška
- Město má zásobník investičních
akcí, kde jsou investiční akce za řádově 400 mil. Kč. Peníze by šly také
do podpory spolků v Modřicích,
opravy VO atd.
Bernátová
- P. Hejtmánek mluví zřejmě o variantě b).
občan H.
- Chtěl říci, že hazard existuje v
Modřicích i u Olympie a v podstatě problémy s ním nejsou. Nevidí
důvod, proč nezvýšit rozpočet města
povolením dalšího místa. Hazard by
měl být vytěsněn z města a posunut
mimo obytnou zónu, než nechat stávající stav a může to dopadnout, tak
jak nechceme, že ve středu města z
hospod udělají herny.
Skalník
- Už se to zde řešilo několikrát, vždy
když přišla žádost o casino, všichni
byli proti, tak proč nyní děláme obrat. Tím, že aktualizujeme vyhlášku,
tím povolíme další herny. Proč se to
nyní řeší?
Chybíková
- Je nový zákon, který platí 1. 1. 2017.,
od tohoto data je jasné, jak si představuje stát regulaci hazardu, jak má
vypadat herna a jak pomáhá obcím
zlikvidovat patologické hráčství.
Není pravda, že nejsme konzistentní.
Teď je startovní čára.
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Šiška
- Dříve se to nepovolilo z toho
důvodu, protože patologické hraní
bylo nekontrolovatelné. Dneska
herna nebo casino mají ze zákona
nastaveny takové podmínky, že by
nemělo nic bránit tomu, aby tady
mohlo vzniknout další, protože ten
patologický hráč se tam nedostane.
Nám tady před radnicí nestojí rodiny
s děckama a neřvou, že nemají
peníze, protože starej je prohrál v
automatech.
Slaný
- Upozornil, že navrhoval variantu,
která nic nerozšiřovala.
Bernátová
- Ale konzervuje stávající stav.
občan J.
- Pozval zastupitele k návštěvě casina, aby se seznámili s prostředím a
provozem.
Mulíček
- Vyjádřil se k dotazu p. Hejtmánka,
co případně s penězi z hazardu. Vloni bylo zavedeno veřejné projednání
rozpočtu města. Jak zastupitelé, tak
občané mohou dávat návrhy.
občan H.
- To by občané museli vědět.
Mulíček
- Bylo zveřejněno ve Zpravodaji,
hlášeno rozhlasem, na webových
stránkách města.
občanka T.
- Uvedla, že gamblerství je z heren,
ne z casin. Navrhla zrušit všechny
herny v Modřicích a zřídit casino
mimo Modřice.
Bernátová
- 2 hodiny diskutujeme o věci, která
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připravuje lidi o peníze, ať už to
jsou casina nebo herny. Nezná ze
svého okolí nikoho, kdo by výrazně
zbohatl v casinu nebo v hernách. Je
pro plošné vymýcení hazardu.
Chybíková
- Alkohol a kouření okrádá rodiny a
také není zakázán.

Dle doporučení právníka a zajištění
ochrany mládeže je navrženo ZMM
přijetí usnesení, kterým pověří
pracovníka Mgr. Žaloudkovou zapracováním dalších veřejných míst se
zákazem konzumace alkoholu, zejména před provozovnami prodejen
potravin – večerek a ZŠ, MŠ a ZUŠ.

Návrh usnesení (Mikuš):
ZMM schvaluje svolání mimořádného
veřejného zasedání zastupitelstva
města Modřice v horizontu jednoho
měsíce ke schválení koncepce regulace hazardu v Modřicích.

V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Bylo by dobré definovat i vzdálenost od toho. Odejdou 10 kroků dále
a mohou říci, že už jsou vedle.
Šiška
- Doporučil definovat vzdálenost,
nebo se dá definovat čísly parcel.
Tomandl
- Uvedl, že nebude hlasovat pro
žádný zákon, který nás přibližuje
Americe. Je to omezování lidí.
Kratochvíl
- Dotázal se, zda víme, jak reálně
funguje vymáhání, zda MP má pravomoc.
Šiška
- Pro MP je toto nástroj na vykázání
problémových občanů v daných
lokalitách.
Brabec
- Uvedl, že je to spíše chránění svého prostoru, než omezování. Není
příjemné chodit kolem takových lidí.

Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška,
Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Procházka, Slaný, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
14Z-8.1.2/2017

Zastupitel Skalník opustil zasedání ZMM
v 20:36.
8.2 Projednání návrhů na novelizaci
OZV č. 2/2013
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh na změnu OZV zakazující
konzumaci alkoholu na veřejnosti a
e-mailový podnět od p. T. k omezení
konzumace alkoholu před prodejnou
večerky na ulici Přízřenická. Tento
podnět je rozšířen o další veřejné
prostory, zejména okolí ZŠ a ZUŠ ul.
Benešova a Komenského.
Dnes máme tento zákaz v OZV pouze na
pozemku p. č. 589/1 roh ul. Husova
– Komenského – Večerka Komenského 600.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí návrh na změnu
OZV zakazující konzumaci alkoholu
na veřejnosti a pověřuje RMM a
právníka města zpracováním nové
OZV se zařazením dalších veřejných
míst do OZV dle návrhu na změnu.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-8.2/2017

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
9.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi
zápis z kontroly FV ze dne 7. 6. 2017
na správnost výběru dodavatele
kuchyňských linek, vestavěných
skříní a elektrických spotřebičů do
PBDS a zápis č. 28 z jednání FV dne
14. 6. 2017.
Doplňující komentář přednesla předsedkyně FV.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis z kontroly
FV ze dne 7. 6. 2017 a zápis č. 28 ze
zasedání FV.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-9.1/2017

9.2 Zpráva z činnosti KV
Na stůl byla předložena zpráva o činnosti KV.
Doplňující komentář přednesl předseda
KV.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí činnost KV od
13. veřejného zasedání ZMM do 14.
veřejného zasedání ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
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0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-9.2/2017

Bod 10 – Projednání petice pro zachování ZÚR JmK
V podkladech zastupitelé obdrželi
e-mailový přípis a text Petice na podporu přípravy a realizace dálnice
D43 (Brno – Moravská Třebová) a
ZÚR JmK zaslanou petičním výborem zastoupeným Ing. Jaromírou
Vítkovou. Jelikož město Modřice je
jednou z obcí, která ZMM schválila
podání žaloby proti platnosti ZÚR,
nebyl starosta z pozice kompetentní
tuto zaslanou petici dále v Modřicích
rozšiřovat.
ZMM by mělo rozhodnout, jak s touto
peticí při získávání podpisů naložit.
Zda iniciátorům sdělit, že si musí
vše zařizovat v Modřicích samostatně nebo schválit a pověřit MěÚ
zveřejněním petice na informačních
kanálech města.
Doplňující komentář přednesla místostarostka Chybíková. Uvedla počty
obcí, které podaly žalobu a které
jsou proti žalobě.
V diskusi vystoupili:
Procházka - je proti šíření petice
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prezentaci Petice na podporu a přípravy realizace dálnice
D43 (Brno – Moravská Třebová)
a ZÚR JmK prostřednictvím MěÚ
Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Konvalinková, Kratochvíl,

Zprávy z radnice
Brabec, Slaný, Doleček)
1 proti (Šiška)
2 se zdrželi (Mikuš, Ventruba)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-10.1/2017

Bod 11 – Projednání financování IDS
JmK pro rok 2018
11.1 Příspěvek na financování systému
IDS JmK na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi oznámení společnosti KORDIS JmK, a. s.
na výši příspěvku města Modřice na
financování systému IDS JmK na rok
2018, které schválilo zastupitelstvo
JmK na svém 21. zasedání 17. 9. 2015
ve výši 50,00 Kč/obyvatel/rok.
Počet obyvatel města dle ČSÚ čje k 1. 1.
2017 5.191.
Příspěvek města tak činí 5.191 x 50 =
259.550,00 Kč
(2016 – 249.820,00 Kč, 2015 – 244.650,00
Kč, 2014 – 240.450,00 Kč)
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
- Dotázal se, co by se stalo, kdybychom jim neschválili nic.
Šiška
- Zřejmě by to po městu vymáhali
soudní cestou, je jedna varianta,
druhou variantou je, že by do Modřic přestal jezdit noční spoj.
občan H.
- Dotázal se, zda je možné, aby se
město dotázalo IDS, proč nemohou
zřídit sms jízdenky na třetí pásmo a
platila by i ve vlaku.
Chybíková
- SMS jízdenky pravděpodobně organizuje DPMB, zřejmě je to tím.
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Procházka
- Uvedl, že je to dobrý nápad, proto
navrhuje se zeptat.
Šiška
- Bude zaslán dotaz.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje finanční příspěvek
města Modřice do fondu financování
systému IDS JmK na rok 2018 ve výši
259.550,00 Kč a schvaluje jeho zařazení do rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl, Brabec,
Ventruba, Slaný, Doleček)
2 proti (Tomandl, Bernátová)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-11.1/2017

Odchod zastupitelky Havlátové 20:56
11.2 Příspěvek na nadstandard dopravní
obslužnosti IDS JmK na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi informaci od společnosti KORDIS JmK,
a. s. na vyčíslenou výši příspěvku
města Modřice za požadovaný nadstandard dopravní obslužnosti IDS
JmK na rok 2018 pro město Modřice,
který spočívá v provozování noční
linky N94 Brno – Modřice. Výše
příspěvku je stanovena na 520.552,00
Kč a to ve vztahu k inflaci, ceně nafty a navýšení mezd řidičů v návaznosti na nařízení vlády ČR. Příspěvek v předchozích letech byl: 2016
– 472.896,00 Kč, 2015 – 459.506,00 Kč.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje finanční příspěvek do
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systému IDS JmK za nadstandardní
dopravní obslužnost města Modřice
noční linkou N94 v roce 2018 ve výši
520.552,00 Kč a schvaluje jeho zařazení do rozpočtu města na rok 2018.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šulová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
2 proti (Tomandl, Bernátová)
1 se zdržel (Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-11.2/2017

Bod 12 – Schválení složení inventarizačních komisí
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Složení inventarizačních komisí
majetku města Modřice dle Směrnice o inventarizaci – plán inventur
na rok 2017. Návrh na složení HIK
a jednotlivých komisí předkládá k
projednání ZMM starosta města. Ze
strany zastupitelů očekává připomínky, pozměňovací návrhy ke složení
a hlavně sdělení, pokud by někdo
v komisi nechtěl pracovat, aby byl
včas nahrazen jinou osobou.
Příchod zastupitelky Havlátové 21:01
Zastupitelka Konvalinková opustila
zasedání ZMM ve 21:01.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje složení inventarizačních
komisí majetku města Modřice pro
rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-12.1/2017
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Bod 13 – Různé, diskuse
13.1 Dohoda o finančním příspěvku
V podkladech zastupitelé obdrželi e-mailovou komunikaci a text Dohody
o finančním příspěvku do sdružení
obcí proti platnosti vydaných ZÚR
JmK. Na úhradu zůstatku za poskytnuté právní služby spojené se zpracováním žaloby proti platnosti ZÚR
JmK je potřeba schválit příspěvek
ve výši 30,00 Kč/obyvatel s počtem
obyvatel dle ČSÚ k 1. 1. 2017.
Pro město znamená 5.191 obyvatel á
30,00 Kč tj. 155.730,00 Kč. K úhradě této částky musí ZMM schválit
přiloženou Dohodu o finančním
příspěvku.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
- Dotázal se, zda jsou možné i menší
částky.
Šiška - Ne.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dohodu o finančním
příspěvku ve výši 30,00 Kč/obyvatel
k 1. 1. 2017 na pokrytí nákladů právních služeb v součinnosti se žalobou
proti ZÚR JmK.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Mikuš, Kratochvíl, Brabec,
Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Šiška, Ventruba)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-13.1/2017

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení částky

Zprávy z radnice

160.000,00 Kč na pokrytí nákladů se
žalobou proti ZÚR JmK do rozpočtu
města Modřice na rok 2017 a pověřuje RMM provedením RO č. 6/2017
k zařazení částky do rozpočtu města
Modřice.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-13.2/2017

Bernátová
- Dotázala se, jak se vyvíjí situace s
propadem vozovky na nám. Míru.
Stav trvá již od prosince.
Chybíková
- Proběhlo jednání s BVK. Propad s
největší pravděpodobností vznikl
prasklým vodovodním řadem. V
zimě to BVK opravili, ale nemohlo
se asfaltovat a propadlo se to znovu.
Nyní to řeší pojišťovna BVK. Dělali
tam průzkumy a statické posouzení.
Je to věc BVK, pokud by se do toho
město zapojilo, muselo by opravu
provádět na vlastní náklady.
Bernátová
- Je nějaký horizont odhadu? Dle
informací majitelů domu, má dům
poškozenou statiku.
Chybíková
- Psala právníkovi BVK, který to má
na starosti, ten odepsal, že to řeší
pojišťovna.
Tomandl
- Uvedl, že slyšel, že to bude stanice
metra, první stanice bude na ul.
Pekařské druhá tady.
Bernátová
- Upozornila, že na Rybníčku, na
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chodníku je cca 1 x 1m uvolněná
dlažba. Požádala o opravu pracovní
četou města. Jak to vypadá se stavbou protihlukové stěny na Brněnské
ul.?
Chybíková
- Nebude se dostavovat, na příští
ZMM nachystá materiály týkající protihlukové stěny.
Tomandl
- Dotázal se, kdo za nepřítomnosti
vedoucího pracovní čety z důvodu
nemoci jezdí s Peugeotem a uvedl,
že by to za 50.000,00 Kč vzal.
Chybíková
- Pracovník pracovní čety p. Kobylka
dle potřeby úřadu.
Procházka
- Upozornil, že na ul. Benešova u
zdravotního střediska nesvítí VO.
Chybíková
- Objezdy se dělají jednou za měsíc.
Jednou za týden je hlášeno MP, co
nesvítí. Tzn., že jednou za měsíc se
to opraví.
Kratochvíl
- Navrhl, že by na začátku a konci
města nemohly být cedule, Vítá vás
město Modřice a Nashledanou.
Chybíková
- Musel by být proveden grafický
návrh, umístěno tak, aby nebránilo
výhledu atd.
Šiška
- Je potřeba více cedulí, nejsme
obec, kterou prochází jedna silnice.
Kratochvíl
- Nemuselo by být na každém vjezdu
a výjezdu.
občan H.
- Podotkl, že na Primál se stále
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vyváží hlína. Dotázal se, zda město
zjistilo, jestli je to povolená stavba.
Šiška
- Něco je povoleno, něco ne.
občan H.
- Jak se s tím nakládá?
Šiška
- To co je povoleno, je povoleno stavebním úřadem. Dle informací firmy,
která to provádí, mělo by být v brzké
době ukončeno. To co je závoz na
pozemku, které není povolené, musí
si řešit majitelé pozemku. Máme pro
ně k dispozici naše právní služby. Je
to pozemek rodiny M., kde proběhlo
dědické řízení. Zdědili to po otci a
rozporují podpisy. Firma naznačila,
že je ochotna se vypořádat. Povolení
bylo dáno firmě Agro,a. s., ta dnes již
neexistuje. Odvoz by byl na náklady
této firmy.
Bernátová
- Podrobně četla dodatečné povolení
a volala na stavební úřad p. Švehlovi, který to měl na starosti. Oháněl
se tím, že Agro, a. s. neexistuje.
Našla ale rozpor v termínech. Firma
Agro, a. s. začala být v likvidaci v
roce 2011 a dodatečné povolení vyšlo v roce 2010 s tím, že tyto pozemky se zavážet nesmí. Je to pochybení, stavební úřad rok nekonal. Bylo
by dobré podat stížnost za neaktivitu, protože oni se na tom podepsali z
90%.
Šiška
- Dotázal se, zda majitelé pozemku
dali podnět na stavební úřad, že jim
tam neoprávněně zaváží v roce 2010.
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Bernátová
- Na to se dotazoval i p. Š. Upozornila
ho na to, že je měli vyzvat a oni by
se v roce 2010 ozvali.
občan H.
- Dotázal se, co je v plánu s pozemkem, který je města.
Bernátová
- Uvedla, že o tomto se jednalo na
minulém ZMM.
Chybíková
- Ve Zpravodaji byla informace, že je
zpracována studie úprav Primálu a
příjezdové cesty a dole na radnici je
výstava.
Tomandl
- Je rybník počítán ve stejném rozsahu nebo bude širší?
Chybíková
- Zůstane stejný. Ve studii se upravuje jen okolí.
občan P.
- Vyjádřil se k emisím ve městě a
nemyslí si, že město s tím nemůže
nic dělat. Pro firmy je rozhodně lepší
zaplatit pokutu, než kupovat drahé
filtry.
Tomandl
- Remet uvádí, že je v normě. Filtry
se zanáší. Přes den to mají přes filtry
a v noci to pouští bez filtru. Je to
vidět.
občan P.
- Dotázal se na PPO Modřice.
Ventruba
- Podrobnosti nezná, doporučil obrátit se na Dopravoprojekt pro přesné
informace.
Ukončeno v 21:27 hodin

Zprávy z radnice
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USNESENÍ RMM č. 35/2017
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 35. schůze RMM konané dne
19. 9. 2017
Nafukovací sportovní hala
Pro rozšíření a zkvalitnění možností
sportovního vyžití občanů bude nad
umělým hřištěm u ZŠ Benešova vybudována, na zimní období, nafukovací
sportovní hala v ceně 2.418.790,- Kč vč.
DPH od firmy CALYPSO GROUP s.r.o.

Připomínky:
- v zadání změny ÚP je nejednoznačně
definováno, za jakým účelem a pro
jakou výrobu budou pozemky využívány – změna B82/15-II
- není navrženo posouzení této změny
ve vztahu k dopravě a vlivu dopravy
na okolní obce
- není posouzení vlivu na životní prostředí
(k usnesení 35R-6.5/2017 a 35R-6.6/2017)

(k usnesení 35R-2.2/2017)

Království Komety
RMM schválila pokračování účasti
města Modřice ve velkém projektu Království Komety spočívající ve vzájemné
spolupráci a propagaci města a HC
Kometa Brno.
(k usnesení 35R-2.6/2017)

Personální změny na úřadě
Na městském úřadě dochází k odchodu
vedoucí odboru vnitřních věcí, Mgr. Kovářové. Na její místo nastupuje Bc. Vojtová, DiS. a novou vedoucí odboru
vnitřních věcí je jmenována právnička
města, Mgr. Žaloudková.
(k usnesení 35R-6.2.1/2017, 35R-6.2.2/2017a 35R6.3/2017)

Změna ÚP Brna
RMM projednala a schválila připomínky
k návrhu zadání změny Regulačního
plánu Městské památkové rezervace
Brno 2016 a Zadání změny ÚP MB 44.
soubor.

Změna ÚP Popovice
RMM projednala a schválila připomínky
k návrhu zadání změny č.V. ÚP Popovice.
Připomínky koordinace ÚP Popovice s
ÚP Modřice zejména:
- vymezení koridoru komunikace II/425
Rajhrad Modřice
- vymezení koridoru JT
- vymezení koridoru plánované cyklotrasy v rámci DSO Šlapanicko
- vymezení koridoru VRT
(k usnesení 35R-6.7/2017)

Vydávání zpravodaje
RMM schválila na základě výběrového
řízení jako zadavatele a vydavatele
městského zpravodaje pro období od
1.10.2017 do 31.12.2019 firmu Poring s.r.o.,
za průměrnou cenu jednoho měsíčního
čísla 30.125,- Kč bez DPH.
(k usnesení 35R-6.9/2017)
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1

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamujeme:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu se uskuteční
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI VOLEBNÍHO OKRSKU Č. 1!!!
1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
Pasivního bytového domu pro seniory na ul. Nádražní 1123 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
Nádražní
Pančochy
Popovická
Příční
Sadová (všechna ostatní čísla popisná
kromě čísla uvedeného ve volebním okrsku č. 2)
Spojovací
Stará Cihelna
Tyršova
Luční
U Hřiště
K Lesu
Poděbradova (č.p. 230, 335, 411, 524, 574, 577, 578, 580, 581)

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké
zasedací místnosti na městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93,
Modřice (hlavní vchod radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
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Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna ostatní čísla popisná
kromě čísel uvedených ve volebním okrsku č. 1)
Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední
Ulička
Za Humny
Zahrádky
Žižkova

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ
v Modřicích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ
Modřice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.
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DOVĚTEK – na vysvětlenou
Když jsem si v minulém čísle Zpravodaje přečetl reakci paní MUDr. Tomandlové na
můj text ze srpnového čísla, nabyl jsem dojmu, že autorka četla něco jiného než jsem
napsal. Ač nerad, rozhodl jsem se tudíž vyjádřit se, doufám, srozumitelněji.
1) Ani slovem jsem se nezmínil o „nadějné budoucnosti soužití se sudetskými Němci“.
2) Rozhodně nezpochybňuji zločiny (včetně vražd) spáchané ve jménu fašistické
ideologie.
3) Vím, že značná část sudetských Němců se nechala zfanatizovat a tuto ideologii
aktivně prosazovala.
4) Myslím, že vím poměrně hodně o působení Konráda Henleina (bylo by to na delší
článek) i o souvislostech, za jakých bylo rozhodnuto o odsunu Němců po válce
z našeho území. Ani slovem jsem ve svém textu tyto skutečnosti nezpochybnil.
A mohl bych pokračovat. Jen jsem v reakci na článek pana zastupitele Tomandla za
KSČM připomněl, že dějiny neskončily v roce 1945 a že po té, ve jménu komunistické
ideologie byly na našich občanech rovněž páchány zločiny (včetně vražd). A jestliže
byly vraždy fašistické páchány za válečného stavu a představiteli jiného národa (to
prosím není snaha o jejich relativizování), pak vraždy komunistické se děly oficiálně
v době míru a na vlastních občanech.
To vše je už dnes pouze historií, která se, jak doufám, již nebude opakovat, kterou
však není radno zapomínat. Vadí mi ale, když člověk, hlásící se k následnické politické straně po KSČ, jejíž představitelé tyto komunistické vraždy páchali, nálepkuje lidi,
kteří se podobně jako on narodili až po válce, slovy „pohrobci vrahů“. V kontextu
výše uvedeného by se totiž podobná nálepka dala použít i na ideologické následovníky KSČ.
Toto sousloví si velmi dobře pamatuji z komentářů socialistického rozhlasu konce padesátých a začátku šedesátých let a z úst některých soudružek učitelek v té době. Již
tehdy mi toto sousloví připadalo urážlivé. A urážky jsou vždy na překážku jakémukoliv dialogu, který k soužití společnosti nezbytně patří. A už jen dnešní použití této
rétoriky padesátých let minulého století nejen panem zastupitelem Tomandlem, ale
čas od času i významně výše postavenými představiteli KSČM, pro mě zpochybňuje
úpřímnost omluvy, která, dle MUDr. Tomandlové, je uvedena na jejich webových
stránkách.
Přesto přeju všem čtenářům pěkný den.
Jan Mareček
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Svatováclavské hody a doprovodné akce
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Foto: M.Hájek
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Vyhodnocení 2. ročníku výtvarných prací dětí
na téma nejkrásnější prázdniny
Hotel Gregor
ve spolupráci s městem Modřice
pořádá dne

30.10.2017
VEČER ROZSVÍCENÝCH
LAMPIČEK
Sejdeme se u Sokolovny
v 18.00 hodin.
Po rozsvícení lampionků půjdeme ulicí Benešova,
Komenského, Husova, Poděbradova na náměstí Svobody,
kde na děti bude čekat sladká odměna, teplý čaj a ohňostroj.

Foto: D. Račko
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Pozvánka na koncert

Město Modřice pořádá

Koš martinských vín
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EVA ADAMS
Hosté
DAG MARTINS
Housle, kytara

11.11.2017
od 17 hod. do 20 hod. ve dvoře radnice.

DÁREK DVD

 prezentace moravských vinařů
 ochutnávka vzorků svatomartinských vín
 hasičská domácí zabijačka
 reprodukovaná tematická hudba
Vstupné: zdarma
Sklenička: 45,‐ Kč/ks
Kupóny na víno: 8,‐ Kč/ks
K příjemnému posezení, ochutnávce vín a na zabijačkové pochoutky
Vás srdečně zve KŠK města Modřice a SDH Modřice.

V neděli 26.listopadu v 15 hod. v kostele sv. Gotharda v Modřicích

Vstupné 250,‐Kč
Předprodej vstupenek v textilu u paní Havlátové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poděkování
Ředitelství ZŠ v Modřicích tímto děkuje panu Miroslavu Trtilovi za bezplatný pronájem montážní plošiny při opravě okapů na budově ZŠ Benešova.
Ještě jednou děkujeme za ochotu a vstřícný přístup.
Mgr. Kateřina Koubková, ŘŠ

SKAUTI

www.mesto-modrice.cz
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Oblékli jsme si vesty, helmy a vzali pádla. Na výstřel jsme vystartovali. Protože nám
před závodem onemocněli kamarádi, tak jsme se museli spojit dvě posádky. Kvůli
tomu jsme museli jet ve starší kategorii. Nejmladšímu bylo 6 a nejstaršímu 15. Proto
jsme nebyli sehraní a v prvním jezu jsme se otočili o 360 stupňů, ale necvakli jsme
se a ani nám nenateklo. Chvíli jsem si myslel, že skončíme ve vodě. Pak jsme dopádlovali k dalšímu. Ten je nejtěžší a hodně posádek se tam cvaklo nebo úplně skončilo,
ale my jsme ho přepádlovali nádherně. Je to adrenalin, když loď skočí i z metru do
šlajsny, voda stříká a strašně řve, že není slyšet, co křičí kormidelník. Jen jsme museli
trochu vyhazovat vodu, co natekla do lodě, ve velkých vlnách pod propustí. Tohle
bylo fakt super. Když jsme se dostali k třetímu jezu, tak jsme si zase mákli. Začali
jsme pádlovat a projeli to taky beze škody. Poté jsme se dostali do cíle sice poslední,
v mladší kategorii bychom byli v první desítce, i přes to jsme si to užili a jsme rádi, že
jsme se necvakli. Napádlovat 6 kilometrů na moc netekoucí vodě, bylo dost namáhavé, ale ty jezy byly skvělé! Byl jsem tam poprvé a těším se na další rok.
Kdo chce zažít podobná dobrodružství a ještě jiná, tak ať se přidá k nám! Více informací na www.skautimodrice.cz
Veronika Morongová a Denis Pospíšil

Skauti hledají nové kamarády!
Jsme bezva kamarádi, kteří nezkazí žádnou legraci. Máme rádi dobrodružství. Často
za ním jezdíme na zajímavé výpravy. Umíme si poradit bez maminky a postarat se o
sebe sami. Plníme výzvy a jen tak něčeho se nezalekneme. Cítíš to stejně? Nebojíš se
dobrodružství? Jsi prima holka nebo kluk? Tak tě rádi přivítáme v naší partě. Přijď
na některou naší schůzku. Scházíme se pravidelně každý týden v klubovně č.1 nad
knihovnou.
Pondělí 16-17hod.
Zajíčci hledají holky a kluky ročník narození 2010 – 2012 (MŠ - 1.třída)
Úterý 16-18hod.
Korzáři hledají holky a kluky ročník narození 2010 – 2002 (2.-9.třída)
Středa 16-17:30 Lišky hledají holky ročník narození 2010-2002 (2.-9. třída)
Rádi mezi sebou uvítáme i starší kamarády ze střední školy a vedoucí.
Denis přezdívaný Mimino u nás skautuje rok a řekne vám proč se přidat:
Skauting je zábava. Poznáš nové lidi, dobrodružství a naučíš se spoustu věcí. Skaut se
chová slušně, uklízí po sobě, dělí se s ostatními a pomáhá si s dalšími skauty navzájem... a je pro mě čest být skautem. No a nejvíce mě baví výpravy s ostatními skauty,
ale nevím kterou vybrat… Asi 3 jezy to je závod na lodi přes Vltavu napříč Prahou.
To byl super zážitek!

Foto: z archivu oddílu
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BRABROUCI
Výlet za tajemstvím lesa
V sobotu 23. září jsme vyrazili prozkoumat Wilsonův les neobvyklou metodou, trénovali jsme zde Orientační běh, ve kterém jdeme na začátku října soutěžit proti oddílům
z celého kraje. V celém lese je 13 trvalých kontrol umístěných často v neobjevených zákoutích. Účastníci se s tím však zvládli poprat a většina z nich objevila téměř
všechny stanoviště i přes déšť, který již v průběhu běhu začal. Nevypadalo to, že
pršet přestane a proto jsme po doběhnutí všech les dále neprozkoumávali a rozhodli
se vyrazit na Riviéru, kde probíhala akce Recykliště. Na této akci jsme se dozvěděli
novinky ze světa odpadů. Vyzkoušeli si třídění i jak nakupovat, abychom platili více
zboží než obaly. Odměnou nám na závěr nebyly jen nové vědomosti, ale i odměny,
které někteří z nás získali.
Brabrouci

66.PTO BRABROUCI MODŘICE
Tento rok jsme vytvořili další a to nejmladší družinku Včeličky.
Zatím jsme hráli pár her, ale už si perfektně sedíme. Máme před
sebou ještě dlouhou cestu v poznávání přírody i nových věcí. Věřím,
že se si budeme všichni rozumět a vycházet spolu. Máme nadějné
děti a budeme je učit spoustu znalostí, které je budou bavit.
A kdyby jste šli kolem knihovny a uslyšeli křik ...není to randál,
ale bzukot našich mladých včeliček.

DORY

foto: archiv brabrouků

www.brabrouci.cz
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Folklorní kroužek na Blatinách 2017

Foto z podzimního soustředění - Jana Gadušková a Pavel Klang
folklorni-krouzek-modrice.cz
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Vystoupení folklorního kroužku na hodech

Foto: M.Hájek
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KULTURA

Vernisáž výstavy v muzeu - kuchyně našich babiček

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

88. komorní koncert na radnici
modricke-koncerty.webnode.cz

Martina Komínková – flétnové kvarteto

Flautas de Colores

středa 25. října 2017
v 19 hodin
Foto: M.Hájek

zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné
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KNIHOVNA

Lovci perel znovu v naší knihovně!
Od října vyhlašuje Městská knihovna
znovu čtenářskou soutěž „Lovci perel“.
V dětském oddělení budou vybrané knihy označené jako perlorodky, po jejichž
přečtení a zodpovězení otázek dostanou
čtenáři perličku. Na konci školního roku
budou odměněni tři nejúspěšnější dětští
čtenáři, tedy ti, jejichž šňůra perel bude
nejdelší. Přejeme dětem hodně štěstí!

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

Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

Život v našem městě

13–18
13–16
13–18
13–16

Omezení provozu dětského oddělení během školního roku
Z organizačních důvodů bude dětské oddělení Městské knihovny
každé pondělí od 9.00 do 11.00 během školního roku vyhrazeno
výukovým programům pro MŠ a ZŠ.
Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna v Modřicích Vás zve:

-na přednášku cestovatele Michala
Meissnera „Vietnam – země, kde
Vám nikdo nic nezaručí!“, která se
bude konat 2.11.2017 v 18.00 ve Velké zasedačce Městského úřadu.
-na přednášky Ing. Aleše Svobody
„Brněnské podzemí“ ve dnech 9. a
30.11.2017. Obě přednášky se budou konat od 17.00 ve Velké zasedačce Městského úřadu a tentokrát
si budeme povídat o podzemí pod
Petrovem a pod Běhounskou ulicí.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY:
Cartland, Barbara: Domov lásky
Brown, Sandra: Pomsta
Madeleine, Laura: Cukrářova dcera
Mlynářová, Marcela: Rozcouraná duše
Robertsová, Nora: Pošetilý sen
Steel, Danielle: Modrooký chlapec
PRO SILNÉ NERVY:
Francis, Felix: Trojkoruna
Lagercrantz, David: Muž, který hledal
svůj stín
Obermannová, Irena: Dobré duše
Overtonová, Hollie: Panenka
Robb, J. D.: Smrtící nevinnost
Třeštíková, Radka: Osm
HISTORIE, NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Jindrová, Eliška: Tajná láska Jakuba
Krčína
Pomselová, Brunhilde: Jeden německý
život
Serno, Wolf: Medikus z Heidelbergu
Serno, Wolf: Loutkář
Rehnová, Heidi: Třicetiletá válka 3.
Jantarové dědictví

Zídek, Petr: Utajená láska prezidenta
Masaryka
PRO DĚTI:
Dahl, Roald: Velké myší spiknutí
Dahl, Roald: Čarodějnice
Ende, Michael: Děvčátko Momo a
ukradený čas
Kaletová, Lucie: Josefína a bytosti
Procházková, Iva: Eliáš a babička z
vajíčka
Šrut, Pavel: Velká kniha českých
pohádek
INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Francová, Eva: Kuchařka ze Svatojánu
Childová, Julia: Umění francouzské
kuchyně
KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Delaney, J. P.: Ta přede mnou
Duchowny, David: Ten mizernej Bucky
Dent!
Ludwig, Benjamin: Ginny napořád
Vovsová, Anna: Ladič
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HASIČI
Soutěž v požárním sportu 16. 9. 2017

SPORT
Ukončení cyklistické sezony 30. 9. 2017

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce září, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Dne 1. 9. bylo hlídce MP oznámeno, že na cyklostezce v blízkosti mostu přes Svratku
leží muž. Hlídka jej po příjezdu na místo nalezla, muž neměl žádné zranění
a po probuzení vyšlo najevo, že se opil a usnul. Po provedení nezbytných
úkonů muž z místa odešel.
Dne 2. 9. přijala hlídka MP oznámení o nezaplacení PHM na ČS OMV. Po
zjištění všech skutečností, hlídka MP nalezla ženu, která PHM nezaplatila v
místě svého bydliště, kde s ní byla událost dořešena.
Ve stejný den přijala hlídka MP oznámení o hádce mezi dvěma mladými
osobami, které bydlí u příbuzného a ten má obavy, aby nedošlo i k napadení. V době, kdy hlídka dorazila na místo, byl již klid a k žádné hádce
nedocházelo. Osoby byly bez zranění, ale majitel bytu si přál, aby mladá
žena opustila jeho byt z důvodu vyvolávání konfliktů. Jelikož žena neměla
k bytu žádný právní vztah, tak jej opustila.
Dne 4. 9. řešili strážníci krádež v prodejně oblečení v OC Olympia. Jelikož se jednalo
o mladou ženu, která udělala svůj první prohřešek vyřešili to strážníci uložením blokové pokuty na spodní hranici možné pokuty.
Téhož dne bylo hlídce oznámeno nezaplacení PHM na ČS Unicorn. Na
místě bylo zjištěno, že si muž natankoval plnou nádrž a poté na prodejně
zaplatil pouze baterie. Jelikož se jednalo o služební vozidlo je věc nadále v
řešení.
Dne 5. 9. řešili strážníci opět krádež, tentokrát v prodejně s potravinami. Tam se již
jednalo o muže, který byl řešený několikrát za krádeže. Strážníci proto věc
předali přestupkové komisi z důvodu možnosti uložení vyššího trestu.
Dne 6. 9. prováděla hlídka MP kontrolní činnost, když si všimli vozidla, o kterém
věděla, že jej v minulosti řídila osoba, která má platný zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci tedy chtěli vozidlo zastavit a provést kontrolu,
jenže řidič začal hlídce ujíždět. Nicméně si tímto nepomohl, protože jej
strážníci nalezli. Potvrdilo se, že vozidlo řídila osoba, která má zákaz řízení
motorových vozidel, předali událost PČR z důvodu podezření ze spáchání
trestného činu.
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Dne 11. 9. bylo hlídce MP oznámeno, že někdo muži poškodil venkovní bazén, který
měl umístěn na zahradě. Po provedeném šetření vyšlo najevo, že bazén poškodil sousedův pes. Majitel bazénu, tak byl poučen o možnostech řešení.
Dne 13. 9. bylo hlídka MP požádána o součinnost při dopravní nehodě na silnici č.
52. Nehoda se obešla bez zranění a hlídka MP usměrňovala dopravu do
příjezdu PČR, která si věc převzala k dořešení.
Dne 14. 9. řešili strážníci další krádež v prodejně potravin. V tomto případě se jednalo opět o ženu a i v tomto případě o první prohřešek, tak byla vyřešena
blokovou pokutou na spodní hranici možné pokuty.
Dne 20. 9. přijali strážníci oznámení o nebezpečné jízdě osobního vozidlo, které jezdí po centru města. Hlídka vozidlo našla a jelikož u sebe neměli řidič ani
spolujezdec doklady, byla na místo přivolána hlídka PČR, která muže ztotožnila. Tak vyšlo najevo, že jsou to osoby, které mají platný zákaz řízení a
bohatý trestní rejstřík. Převzala si je hlídka PČR.
Dne 22. 9. nalezla hlídka MP osobní tašku s doklady a platebními kartami. Majitel byl
o nálezu vyrozuměn a taška mu byla předána.
Téhož dne byli strážníci požádání o součinnost při pátrání po pohřešované
osobě. Hlídka MP provedla pátrání po katastru města, avšak s negativním
výsledkem.
Dne 24. 9. na služebnu MP přinesla oznamovatelka poraněného dravce Krahujce
obecného. Hlídka dravce převzala a na služebnu přivolala zaměstnance
záchytné stanice pro dravé ptáky, který si jej vzal do péče.
Dne 25. 9. přijali strážníci oznámení o krádeži potravin. Ostraha zadržela dvě osoby,
které zboží kradly společně. Hlídka po ztotožnění pachatelů zjistila, že osoby byly několikrát v minulosti řešeny, a proto jej předali hlídce PČR pro
podezření ze spáchání trestného činu.
Dne 26. 9. bylo strážníkům oznámeno, že na hladině řeky Svratky plave látka, která
dělá duhové odlesky. Hlídka MP provedla v místě události šetření a nalezla možný zdroj znečištění řeky. Událost předala HZS JMK, který prováděl
další opatření, aby zabránil vzniku dalšího nebezpečí a zároveň odstranil
již napáchané škody.
Dne 27. 9. přijala hlídka MP oznámení o muži, který v restauraci obtěžuje zákazníky
i personál. Hlídka jej nalezla, když obtěžoval zákazníky restaurace, proto
jej vyzvala, aby je následoval a opustil prostory. S mužem byla provedena
orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem. Jelikož byl
muž cizinec, neměl u sebe doklady a nedokázal prokázat svoji totožnost,
byla přivolána na místo hlídka PČR, která si jej převzala k dalším úkonům.
Téhož dne strážníci při kontrolní činnosti nalezli na konečné zastávce tramvaje muže, který spal na lavičce. Hlídka muže probudila, aby zjistila jestli je
zraněný. Zjistila, že je bez zranění a údajně to jen přehnal na oslavě. Poté
pokračoval v cestě domů.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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AKTIVNÍ SENIOŘI Z PASIVNÍHO DOMU VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Očima seniora z PBDS
Dům seniorů v Modřicích už existuje více jak tři roky a mohu říci, že my senioři, kteří
jsme se rozhodli sdílet společné bydlení a trávit zde své stáří, jsme v něm nalezli skutečný domov. Pěkné, příjemné bydlení, cítíme se zde velice dobře. Velkou zásluhu na
tom má vedení zařízení Jitka Kozumplíková se svým týmem spolupracovníků. Jsou
to laskaví, milí, starostliví, empatičtí lidé. Jsme moc rádi, že je máme a zaslouží velké
poděkování. Děkujeme moc také vedení města Modřice a Vám, spoluobčanům. Vybudovali jste zařízení, které je velice potřebné a užitečné. Stáří je součástí lidského
života a Vaší zásluhou je naše stáří důstojné, hezké a radostné. A navíc, nachází se
na místě příhodném, blízko mladé generace, dětí - školy, školky. Jsme takto i mezigeneračním zařízením.
My senioři se zde spolu navzájem sžíváme, navazujeme blízké kontakty, mnozí z
nás i přátelství. U nás, mohu říci, v našem domově, vskutku žijeme. Mezi námi je
tolik šikovných lidí! Společenská místnost s knihovnou nám slouží ke společnému
setkávání - oslavám narozenin, konají se zde kroužky keramiky, výtvarných a ručních prací, cvičíme jógu, schází se zde karetní spolek. Také máme možnost účastnit
se naučných besed, kde se můžeme poradit o zdravém stravování, nebo nás mladý
student Jan Hladík seznamuje s využitím počítače, apod. Pořádají se u nás i různé
kulturní, vzdělávací, zábavné akce, na které naše spolubydlící připravují občerstvení,
pečou výborné koláčky i cukroví. Seniorkám, které se podílejí na přípravách, patří
vřelé díky. Všechny akce samozřejmě jsou dobrovolné a podle našich zájmů.
Léto je za námi a my podnikli společně výlet lodí po Brněnské přehradě na hrad
Veveří a do Zámecké zahrady v Kroměříži – oba letní výlety se všem velice líbily.
Babí léto a podzim jsme zahájili velice příhodně společnou zábavou "Vinobraní u
nás". Vždyť jsme sklidili sladké plody vinné révy z areálu PBDS. Výzdoba, občerstvení, muzika - báječná akce, moc se všem líbila. Návštěva paní místostarostky ing.
Chybíkové, její slova, pochvala i blahopřání ke Dni seniorů nás moc potěšilo. Také
nás pozvala k blížícím se volbám, kdy jídelna v PBDS se na dva dny stane volební
místností. Přijďte, zároveň můžete také uskutečnit návštěvu u nás.
Chtěla bych Vás také seznámit, jaké volnočasové aktivity nás čekají v podzimním
čase. Kromě našich pravidelných kroužků, také kulturní představení, vyřezávání
dýní, kdy maličké děti pak budou mít lampiónový průvod, návštěva divadla, pravidelné čtení „čtecích babiček“ pro děti v družině ZŠ.
A hlavně chystáme na pátek 10. listopadu Podzimní jarmark - i pro Vás, milí spoluobčané. Pro rodiny, Vaše děti připravujeme vyzdobený prostor, čekají Vás dárečky z
keramiky, různé pletené ozdůbky, malované kamínky, nasbírané a usušené bylinky i
babiččiny koláčky. Přijďte, jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!
Přejeme Vám krásný podzim, užívejte veselí hodů, burčáku a příprav na nejkrásnější
období roku.
Hodně porozumění a lásky nám všem přeje Alice Brandalíková.

PODZIMNÍ JARMARK
aneb „Kdyby se zima zeptala, co dělaly
seniorky v létě“?
koná se v interiéru PBDS Modřice, přístup možný
z ulice Nádražní i Komenského

v PÁTEK 10. LISTOPADU 2017
14:00 – 18:00
Pro rodinu a přátele si můžete odnést dárky z dílny „Šikovné ruce“:
 dekorativní i užitnou keramiku, pletené výrobky s mikulášskou a
vánoční tématikou
 voňavé bylinky, malované kamínky i vánoční přání
 ochutnáte výborné koláčky z kuchyně našich babiček, domácí
svařák i bylinkový čaj
 z PBDS si odnesete dobrou náladu a mnohem víc, takže
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Z historie Kovolitu

Kapitola druhá: Meziválečné období
Minule jsme opustili nový a perspektivní podnik Koloferra v počátcích 20. let 20. století. Toto vzletné období je neslučitelně spjato s osobností Augusta Wüsta, předsedy
akciové společnosti Koloferra, který se o její vznik a rozvoj výrazně zasadil. Svým významem přesahoval její rámec, stál rovněž v čele České komerční banky či Obchodní
a živnostenské komory v Olomouci. Jeho úkolem bylo podporovat nově vznikající
český průmysl a stabilizovat společnost v nově vzniklé republice. Měl plnou důvěru
tehdejší československé vlády a prezidenta a za svoje zásluhy získal tituly císařský
rada, komorní rada, důstojník řádu čestné legie.
S průmyslovým rozvojem Brna šel ruku v ruce rozvoj společenský a začala se rodit
tradice Brna jako veletržního města. Podnik Koloferra propagoval svoji výrobu už na
první výstavě v r. 1922, tehdy ještě konané v parku Lužánky, později pak na novém
výstavišti v Pisárkách, které bylo dokončeno v r. 1928 u příležitosti světové výstavy.
Koloferra zde nabízela své úzkokolejné vagónky, výrobu železných konstrukcí, stojanů, vrat, dveří, zábradlí, výtahů pro vodní stavby, komínové kruhy, stupačky. Kromě
toho pak kovářské práce všeho druhu, opravy polních drah apod.
Součástí výstavy byly i různé atrakce. Velkou popularitu si získala zvláště mezi dětmi
miniaturní dráha společnosti Koloferra. Za tímto účelem si firma nechala v Mnichově
vyrobit lokomotivu – českou variantu typu BUG poř. č. 8400. Tato atrakce zaujímala v
návštěvnosti jedno z předních míst, ale bohužel zde došlo k tragické události. Citujeme z deníku Národní politika ze dne 2. 8. 1928:
„Včerejšek byl pro výstavu černým dnem. O půl 16. hodiny se přihodilo z nevysvětlitelné dosud příčiny neštěstí v zábavním parku. 18letý Rudolf Babák, zřízenec miniaturní dráhy společnosti Koloferra, padl před lokomotivu, která mu rozdrtila hlavu i
hrudník, takže záchranná stanice výstavní zjistila rovněž jen smrt.“
Jako by tato událost předznamenala další osud Koloferry. Brzy nato do vývoje podniku zasáhla velká hospodářská krize. Navíc začala úzkorozchodnou kolejovou dopravu vytlačovat z trhu dynamicky se rozvíjející nákladní automobilová doprava. Podnik přestal prosperovat a jeho zakladatelé se ho rozhodli vzdát. Roku 1933 přebírá
výrobní závod firmy Koloferra firma Křižík – Chaudoir, založená českým vynálezcem
Františkem Křižíkem. Dnešní Kovolit podruhé mění název – tentokrát na Moravské
elektrotechnické a kovodělné závody, akc. spol. a nastává nová etapa jeho historického vývoje.
Ing. Emil Doležel, Jana Novotná

Dnešní Kovolit po r. 1933 - v popředí je vidět současná administrativní budova kovárny
(lidově zvaná Starý hrad) a vlevo staré dřevěné dilny (Foto: Kovolit, a.s./archiv)

August Wüst (1869-1925)
(Foto: Kovolit, a.s./archiv)
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výročí se dožívají
František Šedý
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Inzerce

Vítáme do života
Leona Dolečková
Klára Špačková
Michal Skalický

ADACH spol. s r.o.

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

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.

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

b

Mgr. Petra Sedláková
advokátka

Právní služby v oboru práva občanského, rodinného, obchodního a trestního, zejména:
-

kupní a darovací smlouvy o převodu nemovitých věcí, včetně zastupování v řízení
před katastrálním úřadem,
zastupování v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů,
výživné na děti, výživné na manželku,
obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,
založení a změny obchodních korporací a podobně.

Brněnská 687
664 42 Modřice
mobil: 731 465 514
e-mail: aksedlakova@gmail.com
www.sedlakova.com
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VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 664 42
přijme:

VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 664 42
přijme:

instalatér, topenář

servisní technik kotlů

• na plný pracovní úvazek
• praxe v oboru
• řidičský průkaz sk. B
(není podmínkou)
• trestní bezúhonnost

• na plný pracovní úvazek
• praxe v oboru výhodou
• komunikativní
• vyhláška č.50 Sb.
• řidičský průkaz sk.B
• trestní bezúhonnost

Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
přijme:

referent zásobování
(skladník)
• objednávky,příjem, příprava
a výdej zboží

• skladová administrace
• pracovní úvazek 8 hod.denně
• nutná znalost práce na PC
• znalost instalatérského sortimentu
výhodou

• řidičský průkaz sk.B výhodou
• trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

www.mesto-modrice.cz
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Pokrývačská firma Petr Kalvoda

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

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

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
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MALBY 14,- Kč/m , nátěry

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017
Události
datum
21.10. od 1400
21.10. 1400 až 2200
22.10. 800 až 1400
25.10. v 1900
27.10. od 1730
30.10 od 1800
2.11. v 1800
9. a 30.11. v 1700
10.11. 1400-1800
11.11. od 1700
26.11. v 1500

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

čt

www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

18:30

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

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

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

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

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

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

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

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

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

17:00

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

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.fitpeople.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

pá

akce

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

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

17:00

dětský folklorní kroužek - zasedací sál radnice

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.x-trim.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

fotbalový zápas Modřických Mužáků proti výběru Modřické farnosti
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
88. komorní koncert na radnici
Kácení máje
Večer rozsvícených lampiček
Přednáška cestovatele Michala Meissnera o Vietnamu
Přednáška Ing. Aleše Svobody o Brněnském podzemí
Podzimní jarmark v PBDS
Koš martinských vín
Koncert Evy Adams

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

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

2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů,
oken, fasád rýn aj., tapetování,
zednické práce.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba
hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9 -12, 13-18

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

MYTÍ-TEPOVÁNÍ
PŘIVEZEME-ODVEZEME

>>>
>>>

- klubovna nad knihovnou na radnici

POMŮŽE VÁM PŮJČOVNA.
VYSAVAČE NA KOBERCE
A SEDAČKY
VOLEJTE 721 821 943

Modřický kalendář

Opakovaně týdně

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID?

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

831

www.mesto-modrice.cz

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov
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