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SLOVO STAROSTY
po 3. mimořádném jednání byla diskutována otázka textu smlouvy o budoucí
smlouvě kupní č. 3101 mezi Městem Modřice a ﬁrmou Sceptrum na odprodej 20
bytových jednotek v nově budovaném
Domě pro seniory. Právní zástupkyně
města určena pro tuto kauzu paní Mgr.
Hrachy vypracovala společně s paní
místostarostkou a s vedoucí majetkového odboru paní Höklovou komplet nové
znění této smlouvy. Ta byla odsouhlasena a zaslána na společnost Sceptrum. Ta
reagovala tak, pokud v případě ﬁnančních jednání nedojde k dohodě ohledně
konečné ceny, bude nucena navrhnout
ukončení spolupráce na tomto projektu.
Celou záležitost budeme tedy projednávat dnes v rámci odsouhlaseného programu v bodě 5.
V období po Novém roce jsme v průběhu měsíců ledna a února začali připravovat investiční akce na letošní rok.
Uskutečnila se jednání v rámci pokračování výstavby protihlukové stěny jižního
obchvatu města a to i v rámci vyhledání
potencionálního investora pro vybudování celého úseku stěny od křižovatky
ul. Havlíčkova po železniční most. Správcem komunikace R 52 Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR byla prezentována studie protihlukových opatření, která se současně
připravuje na prezentaci občanům této
lokality. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce MŠ Benešova pro potřebu základní umělecké
školy. Na rekonstrukci je vydáno platné
stavební povolení a již nic nebrání zaháZpravodaj 4/2008

jení prací tak, aby v měsíci září mohla
být uvedena do provozu.
Nepříjemnou záležitostí života města
jsou v dnešní době probíhající práce na
rekonstrukci rozvodů VN a NN. S tímto
je spojena rekonstrukce VO města, na
jehož realizaci proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací pro město. Dnes
jsou práce započaty na ulicích Poděbradové, Pilcové, Masarykové, části Husové
a budou pokračovat na ulici Benešové.
Vím, že se jedná o velmi nepříjemné práce, hlavně když je deštivé počasí, ale vě-

řím, že pro naše občany bude konečný
výsledek ku prospěchu.
Na závěr mi dovolte ještě vzpomenout na oslavy konce roku 2007. jako
již tradičně jsme se se starým rokem
rozloučili společně při oslavách před
městskou radnicí. Nálada byla velmi
veselá, ohňostroj se dle mého názoru
také podařil a tak jsme se po více než 2
hodinách mohli zase spokojeně rozejít
do svých domovů. Věřím, že nový rok
2008 bude alespoň tak úspěšný jako ten
starý.

Informace pro občany
Z důvodu přehlednosti a doplnění hlasování byla změněna forma
usnesení Zastupitelstva města Modřice a Rady města Modřice.

USNESENÍ Č. 7/2008
USNESENÍ Č. 7/2008
z 7. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného dne 10. března 2008 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 15, jmenovitě viz prezenční
listina)
1.2 zápisy ze 6. řádného ZMM a 3. a
4. mimořádného ZMM jsou řádně
vyhotoveny dle zákona bez připomínek
ZMM schvaluje za ověřovatele zápisu
7. zasedání Petera Brázdy a Rostislava
www.mesto-modrice.cz

Eignera a jako zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
Hlasování: pro15, proti 0, zdržel se 0

ZMM schvaluje pořízení zvukového
záznamu ze 7. zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

ZMM schvaluje navržený program 7.
zasedání ZMM s vypuštěním bodu č. 7 a
bodu č. 11
Hlasování: pro 9, proti 2 ( Novák, Ergensová), zdržel se 4 (Ptáčková, Doleček, Bubniak, Havlátová)
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Ještě jednou dobrý večer Vám všem.
Dnes se scházíme k dalšímu již 7. řádnému veřejnému zasedání zastupitelstva města Modřice. Období od posledního řádného jednání, které proběhlo
v měsíci prosinci, bylo vcelku hektické.
Proběhla další dvě mimořádná jednání
zastupitelstva, oslavili jsme konec roku
2007 a nastal větší posun při přípravě
investičních akcí.
Na 3. mimořádném jednání zastupitelstva jsme schválili zadání změny č. VII
ÚPN SÚ Modřice s doplněním v bodě
h – o požadavky na ochranu veřejného
zdraví a vlivů na životní prostředí. Celá
záležitost se týká pouze vybudování
nového mostu přes železnici na ul. Benešové. V uplynulém období proběhly
současně také dvě pracovní schůzky
se zhotovitelem projektové dokumentace. Obou jsem se účastnil společně
s místostarostkou Ing. Chybíkovou. Na
posledním projednání byly dořešeny
detaily tvaru mostu, poloh zastávek a
úpravy napojení ul. Benešové na konstrukci mostu. V rámci zajištění územního a stavebního povolení bude město
Modřice účastníkem řízení. Myslím si,
že se nám společně podaří docílit nasměrování správného řešení mostu,
které bude mít jen a jen pozitivní vliv
pro všechny občany našeho města. Samotná změna č. VII ÚPN SÚ Modřice
týkající se tohoto mostu bude ještě projednána na zasedání zastupitelstva.
Na 4. mimořádném zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno pouze 14. dní
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Zprávy z radnice

Bod 1 – Kontrola úkolů, zpráva starosty
Usnesení 7.1: ZMM bere na vědomí
zprávu starosty města o činnosti úřadu za období od 11.12.2007
do 10.3.2008, která bude součástí
51

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Projednání bezpečnostní
situace v Modřicích
2.1 – Zpráva obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2007
2.2 – Výroční zprava městské policie za
rok 2007
Usnesení 7.2.1: ZMM bere na vědomí
zprávu PČR okresní ředitelství Brno
– venkov, obvodní oddělení Rajhrad
o bezpečnostní situaci ve městě
Modřice za rok 2007.
Hlasování: pro 15,proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.2.2: ZMM bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti městské policie Modřice za rok 2007.
Hlasování: pro 15 proti 0,zdržel se 0

Bod 3 – Projednání výsledků hospodaření města v roce 2007
3.1 – Schválení rozpočtového opatření
3.2 – Plnění rozpočtu v roce 2007
3.3 – Výsledky inventarizace k 31.12.2007
Usnesení 7.3.1: ZMM schvaluje dodatečně rozpočtové opatření č. 5/2007
provedené starostou města ohledně
technického zabezpečení konce
roku 2007.
Hlasování: pro 14,proti 0, zdržel se 0
Nepřítomna u hlasování p. Bernátová.

Usnesení 7.3.2: ZMM bere na vědomí
komentář k hospodaření města za
rok 2007.
Hlasování: pro 15 proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.3.3: ZMM schvaluje výsledky inventarizace majetku města k
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31.12.2007.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 7.4.1: ZMM schvaluje prodej
pozemku p. č. 2047/3 ul. Husova o
výměře 2 m2 za cenu 1500,- Kč/m2
panu Arnoštu Vetterovi.
Hlasování: pro 15,proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.2: ZMM schvaluje
prodej části pozemku p. č. 777/2
ul. Poděbradova o výměře cca 15
m2 a části pozemku p. č. 781/1 ul.
Poděbradova o výměře cca 15 m2
za cenu 1500,- Kč/m2 bytovému
družstvu DRUŽBA. Skutečná výměra prodávaných částí pozemků
bude upřesněna po geodetickém
zaměření skutečné stavby.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.3: ZMM schvaluje záměr
převodu vozovky a veřejného
osvětlení v celé lokalitě Bobrava
do majetku města po splnění těchto
podmínek:
A. převod komunikace a veřejného
osvětlení bude proveden komplexně – jednorázově předáním všech
komunikací a veřejného osvětlení
v této lokalitě (tzn. Spol. Bobrava
spol. s r. o. a společnosti VZ stav
spol. s r .o. v rozsahu dle přiloženého snímku) bezúplatně
B. s komunikacemi a veřejným osvětlením budou bezúplatně převedeny
i pozemky, na nichž se tyto sítě
nachází
C. komunikace a veřejné osvětlení budou zkolaudovány. Případné vady
a nedodělky budou předávajícím
Zpravodaj 4/2008

odstraněny. O tom bude předložen
písemný záznam.
D. součástí předání bude projektová
dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, stavební
povolení s nabytím právní moci,
kolaudační rozhodnutí s nabytím
právní moci, písemné materiály vyžádané věcně a místně příslušným
stavebním úřadem ke kolaudačnímu
řízení (např. atesty, hutnící zkoušky
apod.)
E. převodu infrastruktury bude předcházet fyzická kontrola stavu v terénu zástupci města a předávajícím
F. předávající a přebírající řádně smluvně ošetří uplatňování případných
záručních oprav převáděné infrastruktury
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.4: ZMM odkládá rozhodnutí o převodu SO 02 splaškové
kanalizace, SO 03 čerpací stanice a
výtlaku a SO 04 dešťové kanalizace
v lokalitě ul. Masarykova do majetku
města na příští jednání zastupitelstva
z důvodu pozdního dodání podkladů.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.5: ZMM schvaluje převod
komunikací na části pozemku p. č.
242/1 a p. č. 228/2 a pozemků p.č.
228/2, 242/1, 242/36, 242/37, 242/38 a
2025/17 z majetku ﬁrmy ALLOD CZ,
a. s. do majetku města formou darovací smlouvy a pověřuje starostu
podpisem darovacích smluv.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 7.4.6: ZMM zamítá odprodej
části přisloučeného pozemku k p.
č. 886 ul. Benešova o výměře 29 m2
www.mesto-modrice.cz

panu Horňákovi. ZMM schvaluje
narovnání majetkového vztahu k
přisloučené části pozemku p. č.
886 ul. Benešova o výměře 29 m2
ve prospěch města.
Zprávy z radnice - USNESENÍ
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zápisu z jednání ZMM. ZMM bere
na vědomí plnění úkolů uložených
na 6. řádném a 3. a 4. mimořádném
zasedání ZMM.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.7: ZMM zamítá odprodej části pozemku p. č. 2033 ul.
Hybešova o výměře cca 231 m2
manželům Homolkovým.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.8: ZMM zamítá odprodej pozemků p. č. 73 a 72/1 ul.
Havlíčkova panu Ing. Novotnému.
Hlasování:pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 5 – Projednání návrhu ﬁrmy
Sceptrum o ukončení spolupráce
Usnesení 7.5: ZMM schvaluje předloženou dohodu o odstoupení od
blokační smlouvy mezi městem
Modřice a ﬁrmou Sceptrum, a. s. a
pověřuje starostu města podpisem dohody a zajištěním převodu
ﬁnancí od notářské kanceláře na
účet města.
ZMM ruší body č. 5.1, 5.2 usnesení
ZMM č. 6/2007 ve věci řešení
odkupu 20 bytových jednotek od
společnosti Sceptrum, a. s.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3 (Brázda,
Bernátová, Ptáčková)

Bod 6 – Upřesnění rozpočtu roku
2008
6.1 – Přijetí rozpočtového opatření č.
1/2008
6.2 – Schválení přezkoumání hospodaření města v roce 2008
Usnesení 7.6.1: ZMM schvaluje
upravené rozpočtové opatření č.
71
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Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.6.2: ZMM schvaluje
přezkoumání hospodaření města
Modřice v roce 2008 nezávislou
auditorkou Ing. Alenkou Bozděchovou.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 7 – Zřizovací listina Muzea
města Modřice
Usnesení 7.7: ZMM schvaluje zřizovací listinu Muzea města Modřice
dne 10.3.2008 na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 8 – Zřizovací listina mateřské
školy Modřice
Usnesení 7.8: ZMM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace města Mořice Mateřské školy
Modřice, okres Brno-venkov
dnem 10.3.2008.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
9.1 – Zpráva z činnosti FV
9.2 – Zpráva z činnosti KV
Usnesení 7. 9.1: ZMM bere na vědomí zápisy FV č. 010, 011 a 012.
ZMM bere na vědomí stanoviska
zaslaná starostou k jednotlivým
bodům zápisů č. 010 a 011 z FV.

18

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.9.2: ZMM bere na vědomí zápisy z jednání KV ze dne
20.11.2007 a 22.1.2008.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 10 – Různé – diskuse
Usnesení 7.10.1: ZMM schvaluje záměr
převzetí komunikace II/15279 a
mostních objektů přes řeku Svratku
a mlýnský náhon na této komunikaci za splnění těchto podmínek:
1. bude provedena mimořádná/hlavní prohlídka mostních objektů a
prohlídka komunikace a komplexní
posouzení jejich stavu odbornou
ﬁrmou na náklady KÚ JmK včetně
jednoznačného stanovení zatížitelnosti (Vn-normální, Vr-výhradní,
Ve-vyjímečná, Pe-tlak na dopravu)
2. KÚ JmK provede na své náklady následné opravy komunikace a mostních objektů v rozsahu zjištěných
závad a nedostatků vyplývajících
z bodu 1), tzn.. tak, aby mostní objekty byly ve stavebním stavu I.-IV.
(I.bezvadný – IV. Uspokojivý) Pozn.
stavů je celkem 7 v rozsahu I.-IV. je
zatížitelnost stále stejná, od V. už se
snižuje. Zatížitelnost je stanovena v
tkz. Mostním listu – součást projektové dokumentace
3. předmět převodu bude splňovat
příslušné platné technické normy a
předpisy pro provoz a jejich užívání s odkazem na zařazení stávající
komunikace III. třídy do místních
komunikací
4. součástí předání budou i veškeré
písemné doklady , které se vážou
k předmětu převodu (hlavně PD,
Zpravodaj 4/2008

Mostní list, zápisy ze všech běžných
a mimořádných prohlídek )
5. nedílnou součástí převodu budou
i pozemky dotčené předmětem
převodu
6. KÚ JmK zajistí narovnání vlastnických vztahů pod částí komunikace s
odkazem na podmínku
7. bezúplatný převod

Usnesení 7.10.4: ZMM schvaluje
odpis dlužné částky 91.874,76 Kč,
kterou městu dluží občanka p.
Štefaňáková z důvodů její nedobytnosti.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15 proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.10.2: ZMM schvaluje přidělení zlepšeného hospodářského
výsledku ZŠ do rezervního fondu ZŠ
ve výši 28.103,- Kč.

Usnesení 7.10.6: ZMM ukládá RMM a
starostovy zabýváním se stížnosti
p. Brabcové a písemně ji zaslat
vyrozumění.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková,
Vykoukal)

Usnesení 7.10.3: ZMM schvaluje prodloužení termínu vyúčtování dotace
Římskokatolické farnosti Modřice
ve výši 300.000,- Kč z roku 2007 do
31.12.2008.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 7.10.5: ZMM zamítá 9 předložených žádostí o změnu ÚPN SÚ
Modřice.
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1/2008.
ZMM schvaluje uvolnění ﬁnančních
dotací mysliveckému sdružení Modřice ve výši 22.000,-Kč,
Římskokatolické farnosti Modřice
ve výši 500.000,- Kč, závodnímu týmu Vonka Racing ve výši
50.000,- Kč a TJ Sokolu Modřice
ve výši 94.000,- Kč pro rok 2008.

Usnesení 7.10.7: ZMM schvaluje
OZV č. 1/2008 o podmínkách
pro spalování rostlinných materiálů dne 10.3.2008.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ Č. 17/2008
ze 17. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané dne 10.
března 2008 v 15 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášeníschopná (v
počtu 5, jmenovitě viz prezenční
listina)
RMM schvaluje zapisovatelku Bc.
Kateřinu Homolkovou
RMM schvaluje pořízení zvukového
záznamu ze 17. jednání RMM
www.mesto-modrice.cz

RMM schvaluje navržený program 17.
schůze RMM
Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 17.1: RMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na 16. schůzi
RMM.
Bod 2 – Projednání důležitých smluv
a faktur
Usnesení 17.2.1: RMM schvaluje přílohu č. 1-3 ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti životního prostředí
91
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ABC Nemo, a. s.
Usnesení 17.2.8: RMM schvaluje
dodatek č. 2 obchodní smlouvy o
dodávce elektřiny na osvětlení reklamních ploch z rozvodů VO mezi
městem Modřice a ﬁrmou DOMESTAV, s. r. o.
Usnesení 17.2.9: RMM schvaluje
dodatek č. 1 obchodní smlouvy
o dodávce elektřiny na osvětlení
reklamních ploch z rozvodů VO
mezi městem Modřice a ﬁrmou JMP
Net, s. r. o.
Usnesení 17.2.10: RMM schvaluje
dodatek č. 1 obchodní smlouvy
o dodávce elektřiny na osvětlení
reklamních ploch z rozvodů VO
mezi městem Modřice a ﬁrmou
KOMPLEX REAL, s.r.o.
Usnesení 17.2.11: RMM schvaluje
dodatek č. 1 obchodní smlouvy o
dodávce elektřiny na osvětlení reklamních ploch z rozvodů VO mezi
městem Modřice a ﬁrmou KING
STYLE s.r.o.
Usnesení 17.2.12: RMM schvaluje obchodní smlouvu o dodávce elektřiny na osvětlení reklamních ploch z
rozvodů VO mezi městem Modřice
a ﬁrmou PM CENTRUM, spol. s r. o.
Usnesení 17.2.13: RMM schvaluje dodatek č. 1 dohody o podílu na úhradě nákladů na správu infrastruktury
mezi městem Modřice a ﬁrmou
KASTNER+ÖHLER, spol. s r.o.
Usnesení 17.2.14: RMM schvaluje
dodatek č. 1 dohody o podílu na
úhradě nákladů na správu infrastruktury mezi městem Modřice a
ﬁrmou PORTLAND REAL PROPERTIES IX, s.r.o.
Zpravodaj 4/2008

Usnesení 17.2.15: RMM schvaluje dodatek č. 1 dohody o podílu na úhradě
nákladů na správu infrastruktury
mezi městem Modřice a ﬁrmou CI
DEVELOP s.r.o.
Usnesení 17.2.16: RMM schvaluje
smlouvu o svěřenectví dle § 51
občanského zákoníku mezi JUDr.
Kostřicovou, ﬁrmou Sceptrum, a. s.
a městem Modřice jako příjemcem
na vrácení uhrazené částky 15 mil. a
úhradu 1/2 poplatku za svěřenectví
ve výši 17.017,- Kč
Usnesení 17.2.17: RMM pověřuje starostu a vedoucí majetkového odboru
prověřením velikosti pozemku p. č.
35 a 36 ul. Rybníček a vliv pozemků
na stávající stav chodníků a pověřuje
právního zástupce města Mgr. Sedláka prověřením právních dopadů na
vypovězení smlouvy o nájmu z titulu
veřejného prostranství. Po prověření
starosta vstoupí v jednání o možnosti odkupu pozemku
Usnesení 17.2.18: RMM schvaluje dodatek č. 1 o prodloužení dohody pro
vstup na veřejné prostranství mezi
městem Modřice a ﬁrmou ENERG-SERVIS a. s., v lokalitách Poděbradova, Pilcova, Komenská do 23.3.2008
Usnesení 17.2.19: RMM souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene a trvá
na částce 100.000,- Kč za věcné břemeno a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o umožnění provedení stavby po úhradě částky 100.000,- Kč
(pozn: týká se pozemku p.č. 2090 k.ú. Modřice
ve vlastnictví města a novostavby areálu ﬁrmy
ﬁrZZM
s.r.o.,
jejížjejíž
přípojka
vysokého
napětí
bude
my ZZM
s.r.o.,
přípojka
vys. napětí
bude
na tomto pozemku umístěna)
na tomto pozemku umístěna)
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Bod 3 – Projednání nových
podnikatelských aktivit
Usnesení 17.3.1: RMM schvaluje
oslovení druhého uchazeče o pronájem objektu Poděbradova 413
společnost BIO Design CV s. r. o.
na zřízení kanceláře a skladových
prostor ﬁrmy
Usnesení 17.3.2: RMM pověřuje
starostu přípravou transakce
odkoupení pozemků p. č. 877/1,
877/2 a 878/1 o celkové ploše 1758
m2 ul. Nádražní pro předložení v
červnovém ZMM

Zprávy z radnice - USNESENÍ

mezi ﬁrmou Sita CZ a. s. a městem Modřice pro rok 2008
Usnesení 17.2.2: RMM ukládá prověřit text smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny mezi
městem Modřice a ﬁrmou Bohemia Energy s. r. o. právním zástupcem města a po prověření ukládá
starostovy uzavření této smlouvy
Usnesení 17.2.3: RMM schvaluje
smlouvu mezi městem Modřice
a ﬁrmou ŘSD o právu provést
stavbu opravu mostu e.č. 52-019
(podjezd pod I/52 a tramvajovým
tělesem ul. Tyršova)
Usnesení 17.2.4: RMM schvaluje
smlouvu o umožnění provedení
stavby a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene mezi městem Modřice
a ﬁrmou Net DataCom s. r. o. na
pozemky p. č. 2053/1, 2049/1,
581/1, 2052, 592/1, 2051/3, 2047/1,
668, 2042/1, 2041
Usnesení 17.2.5: RMM schvaluje
smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
manželi Davidovovi na plynovodní přípojku pro pozemek p. č.
1028/2 a 1028/3 ul. Brněnská
Usnesení 17.2.6: RMM schvaluje
smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
Josefem Kratochvílem pro kanalizační přípojku pro objekt č. p. 365
ul. Brněnská
Usnesení 17.2.7: RMM schvaluje
dodatek č. 2 obchodní smlouvy
o dodávce elektřiny na osvětlení
reklamních ploch z rozvodů VO
mezi městem Modřice a ﬁrmou

Bod 4 – Projednání zpráv z komisí
a výborů
Usnesení 17.4.1: RMM bere na vědomí zprávu o činnosti MP Modřice
za měsíc únor 2008
Usnesení 17.4.2: RMM bere na
vědomí zápis z jednání muzejního
spolku ze dne 12.2. 2008
Usnesení 17.4.3: RMM bere na vědomí zápis č. 3/2008 z jednání SDK
ze dne 6.3.2008 a plně souhlasí se
závěry a stanovisky navrženými
v tomto zápise k jednotlivým
posuzovaným žádostem. Zápis je
přílohou zápisu z RMM
Usnesení 17.4.4: RMM bere na vědomí zápis č. 013 z jednání KÚPR
ze dne 5.3.2008 a plně souhlasí se
závěry a stanovisky navrženými
v tomto zápise k jednotlivým
posuzovaným žádostem. Zápis je
přílohou zápisu z RMM
Usnesení 17.4.5: RMM bere na
vědomí zprávu PČR Rajhrad o
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Bod 5 – Různé, diskuse
Usnesení 17.5.1: RMM schvaluje
pořadí ﬁrem na zakázku „Stavební úpravy MŠ ul. Benešova 271“
navržené hodnotící a výběrovou
komisí a pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Modřice a ﬁrmou Stavoservis Kyjov s. r. o. za nabídkovou
cenu 3.038.567,- Kč včetně DPH.
Částka bude čerpána z rozpočtu
města oddělení paragraf 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Usnesení 17.5.2: RMM schvaluje
pořadí ﬁrem na zakázku „TDI
- stavební úpravy MŠ ul. Benešova
271“ navržené majetkovým odborem a pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Modřice a ﬁrmou INGMA
spol. s r. o. za částku 62.475,- Kč
včetně DPH. Částka bude čerpána z rozpočtu města oddělení
paragraf 3119 Ostatní záležitosti
předškolní výchovy
Usnesení 17.5.3: RMM schvaluje jako
dodavatele bezdrátového rozhlasu
dokončení rekonstrukce města
ﬁrmu EMPEMONT – Pavel Kuběna
za celkovou částku 1.039.346,- Kč
vč. DPH. Akce bude rozdělena do
2. etap. RMM pověřuje starostu
podpisem smlouvy o provedení
místního rozhlasu 1. etapa za část-
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ku do 600.000,- Kč včetně DPH.
Částka bude čerpána z rozpočtu
města oddělení paragraf 3341
Rozhlas a televize
Usnesení 17.5.4: RMM schvaluje jako
dodavatele zeleně parčík Prusinovského Ing. Zuzanu Rouskovou
a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo za částku
316.251,- Kč vč. DPH. Částka bude
čerpána z rozpočtu města oddělení paragraf 3745 Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň
Usnesení 17.5.5: RMM jmenuje v
souladu s ustanovením § 106
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích Mgr. Jaroslava Sedláka
správním orgánem pro vyřizování
přestupkové agendy pro katastrální území města Mořice neboť
splňuje podmínku stanovenou v
ustanovení § 106 odst. 2) zákona
č. 128/200 Sb. o obcích a to s účinností od 1.1.2008
Usnesení 17.5.6: RMM schvaluje
opravu oplocení po větrné smršti
Ema na ul. Husova v délce 60 m
od ﬁrmy Antonín Pavlík za celkovou částku 165.100,- Kč vč. DPH,
částka bude čerpána z oddílu
paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
Usnesení: 17.5.7: RMM bere na vědomí účast ředitelky ZŠ na lyžařském výcviku
Usnesení 17.5.8: RMM schvaluje
úhradu členských příspěvků pro
sdružení Cyklistická stezka Brno-Vídeň ve výši 15.852,- Kč. Částka
bude čerpána z rozpočtu města
oddělení paragraf 2143 Cestovní
Zpravodaj 4/2008

ruch
Usnesení 17.5.9: RMM bere na vědomí
stanovisko města Modřice k návrhu
zadání změn Územního plánu města
Brna 2007-I-24.soubor
Usnesení 17.5.10: RMM schvaluje upravený rozpočet č. 21 na straně příjmů
a výdajů v přesunech mezi položkami jednotlivých oddělení paragrafů.
Konečná částka příjmů a výdajů se
nemění
Usnesení 17.5.11: RMM dodatečně
schvaluje výměnu počítače na majetkovém odboru pro celkový kolaps
starého přístroje. Částka ve výši
19.910,- Kč vč. DPH bude čerpána
z oddělení paragrafu 6171 Činnost
veřejné správy
Usnesení 17.5.12: RMM schvaluje výměnu počítače a monitoru v kanceláři neuvolněného místostarosty z
důvodu zastaralého typu stávajícího
přístroje. Částka 24.539,- Kč vč. DPH
bude čerpána z oddělení paragrafu
6171 Činnost veřejné správy
Usnesení 17.5.13: RMM schvaluje
pořádání 14. ročníku Modřické
jednadvacítky – cyklistické časovky
jednotlivců dne 31.5.2008 a souhlasí s
uvolněním schválené částky dotace
z rozpočtu města ve výši 7.000,- Kč.
Částka bude čerpána z oddělení
paragrafu 3419 Ostatní tělovýchovná
činnost
Usnesení 17.5.14: RMM bere na vědomí
stanovisko nákupního centra Olympia nákupní a zábavní centrum ze
dne 11.2.2008 k OZV města Modřice
č. 5/2007 o místních poplatcích ve
vztahu úhrady záboru pro město
na pozemcích OC Olympia a ukládá
www.mesto-modrice.cz

právnímu zástupci města vypracovat, prověřit a případně upravit
stávající vyhlášku do červnového
ZMM
Usnesení 17.5.15: RMM schvaluje
výzvu na Bar a hernu u Pepy nám.
Svobody, která provede přesun
zahrádky občerstvení do zelené plochy a tím bude umožněn
příjezd k domu nám. Svobody 69 a
pověřuje starosty řešením smluvní
cestou
Usnesení 17.5.16: RMM schvaluje odpověď na žádost ﬁrmy Gastroma a.
s., že město Modřice nedisponuje
žádnými nebytovými prostory
pro zřízení podnikové prodejny
ﬁrmy Gastroma a. s. se základním
sortimentem chlazeného a mraženého drůbežího a králičího masa,
masných výrobků, celý sortiment
výsekového vepřového a hovězího masa
Usnesení 17.5.17: RMM pověřuje
starostu a oba místostarosty
deﬁnitivním vydáním stanoviska
zda akci „Šermířský den“ pořádaný skupinou historického šermu
Carpe Diem dne 21.6.2008 uspořádat nebo ne a to po shlédnutí dané
lokality Pod Kaštany.
Usnesení 17.5.18: RMM pověřuje starostu jednáním ohledně přechodu
telefonních hovorů na ﬁrmu Qnet
CZ s. r. o.
Usnesení 17.5.19: RMM neschvaluje
nabídku na členství v organizaci
národní síť zdravých měst ČR
Usnesení 17.5.20: RMM neschvaluje
nabídku kulturních programů
„Čarování kolem malování“ a
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kontrole dodržování stanovených
limitů rychlosti v k.ú. Modřice za
únor 2008
Usnesení 17.4.6: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání KŽP ze dne
6.3.2008.
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ZMM/RMM - zastupitelstvo/rada
města Modřice
ŘSD - ředitelství silnic a dálnic
VO - veřejné osvětlení
SDK - stavebně-dopravní komise
KŽP - komise životního prostředí
OZV - obecně závazná vyhláška
KŠK - kulturně-školská komise
SZK - sociálně-zdravotní komise
KV - kontrolní výbor

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

NA UPLYNUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ!!

Město Modřice – Městský úřad Modřice

OZNÁMENÍ

 

Seznam použitých zkratek:

 

O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města Modřice
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo
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„Autoškola“
Usnesení 17.5.21: RMM bere na
vědomí informaci KHS JMK o částečném měření hluku z dopravy
na pozemních komunikacích na
ul. U Hřiště a na ul. Havlíčkova
Usnesení 17.5.22: RMM bere na
vědomí provedení kontroly KV v
komisích KŠK a SZK
Usnesení 17.5.23: RMM na základě
stanoviska zahrádkářského spolku
souhlasí se zvětšením plochy
reklamního panelu ﬁrmy PM Centrum p. č. 1977/199

strážníka Městské policie Modřice
s typem pracovního poměru: doba neurčitá
s místem výkonu práce: katastr města Modřice

Charakteristika pozice:
Kontroluje dodržování pořádku v katastru města, řeší nezákonné situace dle platných právních předpisů. Plní úkoly, které mu uloží starosta, místostarosta, pověřený strážník a vedoucí odborů Městského
úřadu. Plní ostatní úkoly strážníka v rozsahu platného zákona o obecní policii a obecně závazné vyhlášky města Modřice o Městské policii Modřice, včetně řešení přestupků. Spolupracuje s Policií ČR v
rozsahu stanoveném pověřeným strážníkem. Spolupracuje při řešení opatření stanovených Stavebně
dopravní komisí dle pokynů uvolněného místostarosty. Spolupracuje v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením na fyzickou kontrolu znečišťování katastru města Modřice. Plní jiné úkoly uložené
mu jinými orgány města (roznáška dokumentů vyhotovených orgány města občanům Modřice apod.);
v této oblasti dbá i pokynů vedoucích odborů Městského úřadu Modřice.

Platové zařazení:

Upozorňujeme občany, že dne 31. března 2008 uplynula lhůta splatnosti k zaplacení poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- ze psů, pouze poplatek ze psů, který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovina poplatku je splatná do 31.března 2008 a druhá polovina je splatná do 31. srpna 2008.
- za nájem z městského pozemku
Nebyli-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem, včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.
Občané jsou povinni označit svoje popelnice příslušnými nálepkami, které
obdrželi při zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2008.
Popelnice bez těchto nálepek od ﬁrmy SITA CZ a. s. pro rok 2008 nebudou od
1. května 2008 vyváženy.

UPOZORNĚNÍ CHOVATELŮM PSŮ
Pravidelné očkování psů se uskuteční 24.4. 2008 od 16:00 do 18:00 hodin
jako obvykle před radnicí městského úřadu.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe (3-6 měsíců) pobírá strážník – čekatel nástupní plat odpovídající 5. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj. od
9.920,- Kč do 14.960,- Kč a zvláštní rizikový příplatek 2.000,- Kč.
Po zařazení do přímého výkonu služby pobírá strážník plat odpovídající 7. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj. od 11.660,- Kč do 17.540,- Kč a zvláštní rizikový
příplatek 2.000,- Kč. V souladu se zákoníkem práce dále poskytujeme příplatek za práci v noci, v sobotu
a neděli, ve svátek, příplatek za práci přesčas a odměny za mimořádné pracovní úkoly.

Předpoklady pro funkci:

Strážníkem MP Modřice se může stát jen bezúhonný a spolehlivý občan ČR, starší 21 let, fyzicky a
psychicky způsobilý k výkonu práv a povinností dle Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Požadavky:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou či výučním listem výhodou,
• znalost zákona o obecní policii, o policii České republiky, o přestupcích, znalost zákona trestního,
občanského a všeobecný rozhled v dalších zákonech souvisejících s výkonem práce strážníka MP,
• znalost práce na PC – Word, Excel, Internet,
• řidičský průkaz skupiny B,
• praxe u policie, ochranné služby či armády vítána,
• fyzická zdatnost,
• duševní způsobilost,
• energické jednání,
• zdravotní stav odpovídající náročnosti práce strážníka,
• trvalé (přechodné) bydliště v Modřicích – s ohledem na požadovanou dosažitelnost výhodou,
• znalost alespoň jednoho světového jazyka vítána.

Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2008
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Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení a prohlášení o
souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech,
• čestné prohlášení o beztrestnosti a spolehlivosti,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete k rukám starosty města či předejte
do 30.4.2008 (včetně) na adresu:
Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 MODŘICE
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.
Případné dotazy:
Petra Havelková, DiS., tel. 547 242 161 (přímá linka), 547 243 391 (ústředna), ICQ 475-587-244, petra.havelkova@mesto-modrice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Oznámení vyvěšeno dne: 31.3.2008
Ing.Josef Šiška, starosta města

Dům pro seniory a ukončení spolupráce s ﬁrmou
SCEPTRUM, a.s.

PE�UJETE O SVÉ BLÍZKÉ?
Projekt Pe�uj doma startuje v Brn� na za�átku kv�tna

V e st�edu 7. kv�tna zahajuje ob�anské sdružení Moravskoslezský kruh
šestidílný cyklus kurz� PE�UJ DOMA. Ur�en je laickým pe�ujícím z rodin za�áte�ník�m, ale mohou se zú�astnit i déle pe�ující. Pe�ujícím pom�že
na�erpat sumu nových informací ze zdravotn�-sociální oblasti, osvojit si �adu
dovedností, vyhnout se izolaci a vyho�ení.

Termíny a témata (vždy od 13 do 17 hodin):
7. kv�tna (St)
Základy psychosomatiky (komplexní pohledy na zdraví a nemoc)
23. kv�tna (Pá)
Odpov�dná odpov�dna (legislativa, vyhlášky, kam se obracet
6.�ervna (Pá)
Ošet�ovatelská abeceda (základní ošet�ovatelské a zdravotnické úkony)
20.�ervna (Pá)
Um�ní doprovázet (d�ležitá a opomíjená složka domácí pé�e)
4.�ervence (Pá)
Rehabilita�ní minimum (pomoc nemocnému s omezenou pohyblivostí)
18.�ervence (Pá)
Pé�e o pe�ujícího (jak p�ekonat nástrahy, problémy, vy�erpání)
Koná se na Výstavní 17 (v posluchárn� internátu zdravotních sester). Cyklus financuje
Jihomoravský kraj, pro ú�astníky je zdarma. Kapacita je omezená.
----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA NA CYKLUS KURZ� PE�UJ DOMA V BRN�
7.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7. a 18.7. (Pokud máte zájem jen o n�který z termín�, prosím zakroužkujte.)
Jméno, p�íjmení, titul:………………………………………………………………………...
Adresa bydlišt�:………………………………………………………………………………….

Město Modřice se v minulých letech snažilo o vybudování dostupného bydlení
pro seniory formou penzionu či domu s upravitelnými byty, kde by bylo možno
zajistit i základní pečovatelskou službu. Po několika pokusech o vlastní projekt (3
x bylo žádáno o dotace, ale bez úspěchu) bylo rozhodnuto o spolupráci s ﬁrmou
SCEPTRUM, a. s. a na ul. Masarykové začal růst dům a první byty.
Realita je, ale bohužel jiná. Od léta minulého roku proběhla dlouhá jednání o ceně
bytových jednotek smluvně blokovaných pro město. Bohužel se nepodařilo najít
společnou řeč o ceně bytových jednotek, přijatelné pro obě strany. Spolupráce na
tomto projektu byla se společností SCEPTRUM, a. s. ukončena dohodou schválenou Usnesením č. 7.5. Zastupitelstva města Modřice ze dne 10.3.2008.
I přes ukončení spolupráce na realizaci zařízení sloužícího seniorům města nezůstává vedení a celé zastupitelstvo lhostejno k řešení této otázky. Nadále je jednou z
hlavních priorit vybudování vhodné formy bydlení pro seniory. Nyní je vyhledávána vhodná lokalita pro vlastní projekt, zcela ve vlastní režii, kde by našli útočiště
naši senioři a byla jim zde zajištěna i odpovídající péče. Chceme pro ně vytvořit
důstojné prostředí, kde se budou cítit jako doma.

Telefon, e-mail:………………………………………………………………………………….
Datum, podpis:…………………………………………………………………………………..

P�ihlášku prosím posílejte na adresu: Moravskoslezský kruh, Nerudova 7, 602 00 Brno
V elektronické podob� se m�žete p�ihlašovat na svabova@pecujdoma.cz.
Více informací na www.pecujdoma.cz, tel.: 541 245 126.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

~
Paleni
’ ’ ~carodejnic
Ve středu 30. dubna 2008

začátek v 19 hodin v areálu „Pod Kaštany“

•hraje H´Band •občerstvení •vyhlášení miss čarodějnice

Ing. Josef Šiška, starosta města
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K přihlášce je nutné připojit:
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Dotaz:

Loni v červnu byla ve Zpravodaji publikována výzva občanům k připomínkování dopravního značení ve městě. Bylo by možné veřejnosti sdělit,
jaký byl ohlas, které byly nejčastější nebo nejzajímavější náměty a zda a
kdy dojde v té souvislosti k nějakým konkretním úpravám ?

KNIHOVNA
Městská knihovna
v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice

(RR)

Odpověď na dotaz k pasportizaci
Zpracování pasportizace dopravního značení probíhá. Po sběru podnětů od
občanů, byly tyto vyhodnoceny Stavebně dopravní komisí za spolupráce s
ﬁrmou Urbania, která pasportizaci pro město zpracovává. Předpokládáme, že
celá pasportizace bude schválena v červnu – to znamená, že proběhne projednání s občany, schválení Policií ČR Dopravním inspektorátem, následně
Odborem dopravy městského úřadu Šlapanice, a potom již můžeme přistoupit k realizaci úprav. Vše bude naplánováno do několika etap, protože některá
opatření jsou dosti nákladná, vyžadující například i stavební úpravy, jiná bude
třeba provést v návaznosti na jiné akce, někde stačí pouze osazení nových
dopravních značek.
Do akce se zapojilo svými připomínkami 21 občanů. Náměty na zlepšení byly
vesměs přínosné a upozornily na problémová místa.
A co nás nejvíce trápí? Zajíždění nákladní a kamionové dopravy do obytných
částí města, chybějící přechody pro chodce, chaotické parkování u cyklostezky
u Zahradnictví Brabec, rychlá jízda neukázněných řidičů, málo parkovacích
míst pro osobní automobily.
K některým problémům a námětům se vrátím v některém z příštích čísel Zpravodaje.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Názor:

Zpravodaj má za úkol informovat občany o všech důležitých skutečnostech v životě města. Proto navazujeme na otevřený dopis RR z č. 9/2007
a navrhujeme, aby přidělování dotací z veřejných prostředků pro spolky
a různé akce bylo vázáno na povinnost jejich příjemců, prostřednicvím
Zpravodaje též přiměřeně veřejnost informovat. Konkretně např. pro sportovní akce by to znamenalo avízovat konání a následně publikovat výsledky.
(RR)

118

ž

Zpravodaj 4/2008

1

Život v našem městě
Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9 - 12
9 - 12
13 - 18
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 16

NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
aneb Noc s Andersenem u samovaru
Už osm let je vyvrcholením Března-měsíce internetu vzpomínka na velkého pohádkáře Noc
s Andersenem. Letos tato akce proběhla v noci z pátku 28. března na sobotu 29. března na
více než 650 spacích místech v Česku, Polsku i Slovensku.
Ke spáčům se už potřetí přidaly i děti z Modřic.
V pátek v 18.30 se šestice děvčat v doprovodu rodičů vydala na cestu z Modřic do Obecní
knihovny v Mokré-Horákově, kde na ně čekali noví kamarádi a večer u samovaru. Večerní
program pro ně připravily Ljubov a Albínka z Ruského osvětového kulturního centra na
Moravě a děti pozdravil i tajemník generálního konzula z Generálního konzulátu Ruské
federace v Brně.
Po ruském zvyku se děti usadily u bohatě prostřeného stolu, jedly pirožky a popíjely čaj
připravený v pravém samovaru.
Přes jazykové bariéry děti vyslechly povídání o ruských pohádkách, minipředstavení pohádky o koblížkovi v ruském originále i v českém překladu a pak absolvovaly řadu her a
soutěží –
-hru na úkoly, v níž okvětní lístky slunečnice skrývaly jazykolamy, úkoly i sladké bonusy
-hru na sochy, která prověřila schopnost dětí zachovat si kamennou tvář, i když se je pokoušeli kamarádi rozesmát
-hru na malíře, z níž vznikly zajímavé příšerky
-soutěž o Nastěnku, v níž děvčata skládala obrázky a přebírala hrách a princové hledali
svou princeznu podle střevíčků (i když se k princeznám nečichá, jeden princ to zkusil).
Nástěnkou se stala ta, co získala nejvíc srdíček, ale i ostatní děvčata dostala
pravé ruské matrjošky.
Pak se knihovna proměnila v malířský a hudební salón. Děti nejprve malovaly pohádkové
bytosti, které se vylíhly z velikonočního vajíčka, později si děvčata zahrála na portrétistky
a Ljubov a Albínka tak získaly opravdu výstižné portréty. Při malování je doprovázel jejich
kamarád na violoncello.
Před půlnocí se do knihovny dostavila služebnice královny Knihy v doprovodu rytíře a
dvorní dámy a když odbila dvanáctá, byla tři děvčata a jeden chlapec pasováni na dvorní
dámy a rytíře královny Knihy.
Kdo by si myslel, že teď bude následovat už jen spánek, hluboce se mýlí. Ani pohádky na
dobrou noc, neměly tu moc zavřít dětem pusy a oči. Teprve po čtvrté hodině ranní knihovna utichla a děti si alespoň pár hodin odpočinuly, než si je v 8 hodin ráno odvezli rodiče
domů.
M. Kubíková
www.mesto-modrice.cz
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Motto:
Mysli na to, jak je život krátký
Plautus
na první březnový den byla hlášena
vichřice Ema. Meteorologové doporučovali zůstat doma u kamen. V Modřicích na to nic nedbali - přiblížil se ples
zahrádkářů, letos už po 13, nepočítáme-li ten nultý v roce 1995. A tak večerním
šerem bylo možno zahlédnout spěchající postavy, které směřovaly do osvětlených dveří hotelu Gregor. Odtamtud
zazníval šum, hlahol hlasů, zdravili se
přátelé, kteří na sebe v době zahrádkářské sezóny neměli moc času, „Uvítací výbor“ přivítal dámy květinou,
pánové zase okusili bioovoce v tekutém stavu, vypěstované a připravené
přáteli zahrádkáři. A nesl se jeden hlas
- něco na tom bio skutečně je ...
Ještě malé zdržení, aby ti, co dojížděli
s lyžemi z Jeseníků, viděli zahájení plesu a už zaznívají první tóny polonézy.
V sále zhasínají světla a ve tmě s rožnutými svíčkami nastupují páry k polonéze. Pak tanečnice pánům zhasínají
a berou svíčky, aby je odložily a již za
světla zaznívají první tóny romantické
polonézy. A efektní začátek je pouze
předznamenáním bezchybného průběhu a gradování polonézy, která se i
tentokrát mimořádně vydařila a všechny přítomné zavedla do světla hudby,
do světa tanečního reje. Letos měla
nový, překvapující prvek - souboj světla a tmy. Poděkování proto patří J. Rou-

120

balovi za jeho originální choreograﬁi.,
tanečníkům za bezchybné provedení.
Světlo však vyhrálo a joko vždy plný sál
vítá dlouholetá předsedkyně Zahrádkářského spolku MUDr Jarka Tomandlová,
která je duší veškerých příprav plesu.
Však za to sklízí potlesk na otevřené
scéně a velkou kytici, stejně i jako její
„pravá ruka“ přítelkyně Marie Pokorná.
Přátelé zahrádkáři se vítají také s panem
starostou ing. Šiškou a paní místostarostkou ing. Chybíkovou, kteří si vyvrcholení plesové sezóny v Modřicích nenechali ujít.
Sálem znějí tóny valčíku a do kola zve
všechny přítomné hudba skupiny Nota
Bene. Polku střídá jive, walz zase cha-cha a tak pánové pozvolna odkládají
saka. Peněženkám však už notně odlehčili, když jim přišli polonézové páry
nabízet losy k bohaté tombole. Tentokrát
jsme zahlédli televizor, paličkovaný obrázek, něco kuchyňských potřeb, vázy,
dorty, vysavače, samozřejmě zahrádkářské náčiní i semena a také poukazy na
zájezdy, ba dokonce i myš (pozor, ne tu
chlupatou...). Právě bohatá tombola byla
Zpravodaj 4/2008

příčinou, že mnohá partnerka poňoukla svého partnera k pečlivému výběru
a zakoupení těch „správně“ vybraných
čísel. A skutečně - někteří si opakovaně odnášeli nový doplněk domácnosti.
Proběhla také výměnná burza typu: za
tvůj efektní batoh já tobě pouzdro na tenisové rakety aj. A ti druzí co nevyhráli?
No přece ti mají skoro úředně potvrzené štěstí v lásce a vyhrají třeba příště.
Proto nazpět do tanečního reje ... Nechce se ani věřit, je dlouho po půlnoci
a některým se ani nechce končit. Jenže,
všechno pěkné jednou končí... letošní
ples zahrádkářů je již minulostí. Zůstávají jen hezké vzpomínky. Děkujeme
proto všem, kteří ho připravili, všem
kteří se podíleli na bezchybné organizaci a jeho průběhu. Je to pro ně tak trochu závazek. Těšíme se totiž, že se za
rok opět sejdeme opět na takové prima
akci a že nám bude zase fajn. A těm, kteří nebyli můžeme jenom poradit: však
přijďte se s námi pobavit i vy.
-ú-

Zahrádkářský spolek Modřice děkuje sponzorům, kteří věnovali dary do věcné tomboly na
Zahrádkářský ples.
Agentura Svobodová, Agro-Oseva Tuřany, Alfe-slévárna Chrlice, Bělíková Naďa,Benáček
Stanislav, BETA Modřice, Cukrářství Čermák,
Cukrárna Husova-pí Jančíková, Čebus Brno,
Electric medial servis s.r.o., p. Malý, Elektro
Kadlec, Gansenwinkel, Hotel gregor, King
Style s.r.o. Brno, K+K Sport Brno, Kosmetické
studio Pohoda Modřice, Květiny Šebestíková,
František Odehnal, Olympia, Tomáš Paufošima, Potraviny Husova, Potravina nám. Svobody, PRONTO-drůbežářské závody Modřice,
Restaurace „u Trávníčka“, Setos s.r.o.-Libor
Odehnal, SK Industrietechnik Modřice. textil
Havlátová, pí Tylmanová, Zahradnictví Brabec, Zelenina nám. Svobody, Zlatnictví-pí Sedlinská, pan Prosecký, Věra Malíková, čerpací
stanice Novotná.
Zahradnictví Brabec také speciální dík za výzdobu sálu a hotelu Gregor za vzornou obsluhu.
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

(foto: Radek Pokorný)

Přišlo jaro, práce na zahrádkách jsou v plném proudu. Upozorňuji znovu proto zahrádkáře, aby
dodržovali hospodaření s odpadem a nepálili odpad mimo určené dny a hodiny. Rozhodně ne
zelený čerstvý odpad. Kontejnery budou pravidelně přistavovány. Pytle si můžete koupit na
MÚ u pí Fňukalové. Pokud si uděláte malý táboráček a opečete špekáčky, nikdo vám nebude
nadávat, ale jinak nedodržování se bude trestat pokutami.
TOJA
www.mesto-modrice.cz
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KULTURA

KOMORNÍ
KONCERT

Sol et sedes Brno

34.

Česká duchovní hudba
v průběhu staletí
Počátkem února se na mimořádném
komorním koncertě na radnici v plném
obsazení a s novým programem prezentoval brněnský oktet, známý u nás
z již několika dílčích vystoupení ve spolupráci s modřickým pěveckým sborem.
Členkou oktetu je totiž i dirigentka našeho sboru, Jana Šuplerová. V působivém
podání pod vedením Ondřeje Múčky, s průvodním slovem Lindy Keprtové, jsme
měli možnost slyšet zajímavý průřez písní od staročeského chorálu, přes renesanci
- Kryštof Harant a J. H. Gallus, baroko - J. D. Zelenka, až po nedávnou minulost - E.
Picka a současnost - Z. Lukáš. Celkově to byl určitě zajímavý hudební večer.
text ČeV, foto M. Hájek

NA RADNICI

Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - KULTURA

Město Modřice mimořádně připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

PŘIPOMÍNKA

Večer s ﬂétnou
Účinkují:
Martina Lavičková - ﬂétna, prof. Radim Pančocha - klavírní doprovod
Program:
G. P. Teleman, P. Hindemith, F. Schubert, W. A. Mozart, V. Blodek a další

Jedna ze starých trampských písniček začíná slovy: „Na světě jen jednu duši máš, nejvěrnější jakou hochu znáš, slovem se spokojí, srdce ti zahojí, čeká jen, až ji zavoláš.“
A o kom že jsou tato milá slova?
Všichni asi tušíme, že rozřešení dávají slova refrénu „Maminko, mámo …“ A proč
o tom dnes píši? Abych nám všem připomněl, že bez našich maminek bychom tu
nebyli. A proto si na ně vzpomeňme alespoň druhou květnovou neděli, letos tedy
11.5.2008, na Svátek matek, a poděkujme jim alespoň několika milými slovy a můžeme-li i drobnou pozorností. Jistě si to zaslouží.
Mar.

POZVÁNKA NA SVÁTEK SV. GOTTHARDA

Středa 23. dubna 2008 v 19 hodin

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
122
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Začátkem května si opět po roce připomeneme, že děkanský kostel v Modřicích je
zasvěcen svatému Gotthardovi.
Zveme proto všechny spoluobčany na slavnost, kterou k této příležitosti chystáme.
Oslava začne klasicky – mší svatou v našem kostele, po ní bude následovat krátké
sdělení o některých historických částech jeho inventáře, a pak začne odpolední setkání zájemců na zahradě a v interiéru modřické fary při besedách, u výstavy obřadních liturgických oděvů , zpěvu, něčeho dobrého na zub a podobně.
Chcete se dovědět něco více? Srdečně Vás tedy zveme v sobotu, 3.5. 2008 od 13.30
hod. mezi nás, a to třeba i jen na část odpoledne.
Mar
www.mesto-modrice.cz

231

124
Zpravodaj 4/2008
www.mesto-modrice.cz

R

84
75
81

1. �ÁBELKOVÁ Jana
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text ČeV, foto S. Pudelková

1. NOVOTNÝ Ond�ej
2. ZOUHAR Erik
3. MAIWALDER Lukáš
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1. Job Robin

P�íjmení a jméno

1. Bi�íková Michaela
2. Tancerová Kate�ina
3. Tancerová Tereza

1. Spousta Viktor
2. Kubík Tomáš
3. Suchánek Michal

P�íjmení a jméno

P�íjmení a jméno

P�íjmení a jméno

1. HORÁK Pavel st.
2. HOLICKÝ Milan
3. �ERMÁK Jan
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1. KOCOUREK Milan
2. URBÁNEK Jaroslav
3. OLEJNÍ�EK Lukáš

Muži
veteráni 1

Muži
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Letošní ročník, konaný 1. března připravil počasí, ve kterém dle mínění většiny
účastníků ještě neběželi. Už od rána se střídaly chvilky slunka s deštěm, ale to co
přišlo v průběhu druhého kola hlavního závodu už bylo moc. „... Stoly s ozvučovací technikou ulítly za cíl několik metrů, ze střechy začaly přistávat tašky a s
rachotem se rozbíjely o dlaždice chodníku. Kužely už dávno nebyly na místě a
poletovaly po silnici jako balónky. Mnozí raději vzdali, než by pokračovali v běhu
a byli zasaženi nějakým letícím předmětem ze střechy nebo ulomenou větví. Jiní
si řekli, že počkají, až to přejde a pak v klidu doběhnou do cíle a třeba u některého
z domků se klepali zimou a drželi výklenku, aby je vítr nevzal sebou - bylo slyšet
i názor, že takhle bude vypadat konec světa, pokud to už není teď. Někteří tvrďáci
však do toho bušili, vítr nevítr, kroupy nekroupy a pokud přežijí to prochlazení,
budou mít jistě dlouho na co vzpomínat. Tak pane řediteli závodu Pudelko Jaroslave, jak nám vysvětlíte tak nedbale zajištěné počasí ? ...“ - tolik přímý účastník
J. Dvořáček z týmu pořadatelů BBP. Vichřice se sněhem ten den byla skutečně
mimořádná a na mnoha místech v Česku způsobila velké škody. U nás to naštěstí
dopadlo dobře a pořadatelé i tak mimořádnou situaci zvládli na jedničku. Výsledky závodu jsou v samostatné tabulce a podrobnější fotograﬁckou reportáž přináší
http://mim.voda.cz.

Výsledky běhu Modřicemi

Modřický pohár 2008
závod brněnského běžeckého poháru
Život v našem městě - SPORT

Dorostenci

Život v našem městě - SPORT

SPORT
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Uskuteční se v úterý 6. května 2008 od 14.00 do 17.00 hod.,
v budově mateřské školy na Zahradní ulici.
Kritéria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí i přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu:
1. Trvalý pobyt dítěte v Modřicích
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
3. Zaměstnanost rodičů
4. Počet dnů docházky dítěte do MŠ a délka jeho pobytu v těchto dnech
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občasnký průkaz.
V tento den se také uskuteční Den otevřených dveří v mateřské škole, kdy se
rodiče budou moci seznámit s prostorami MŠ a provozem v jednotlivých třídách.
Srdečně zveme všechny zájemce.

1

Různé

Když je R52 neprůjezdná ... Modřice praskají ve švech
Na modřickém úseku R52 (rychlotrasa Brno - Vídeň) probíhají v současné době opravy, z
čehož plynou některá dopravní omezení a následkem toho občasné zácpy. Nejhorší situace
pak nastává v okamžiku karambolu.

Různé

Život v našem městě - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis dětí do Mateřské školy v Modřicích
pro školní rok 2008/2009

r

Mgr. Stanislava Šikulová, ředitelka MŠ

BRABROUCI INFORMUJÍ

Vážení přátelé,
už uteklo 10 let od doby, kdy jsme založili v Modřicích pionýrský tábornický oddíl. Za
tu dobu prošla oddílem spousta dětí a v současné době už zakládající členové oddílu
chodí na střední školu. Pro všechny, kteří si na činnost v oddíle chtějí zavzpomínat s
námi, pro veřejnost i pro rodiče s dětmi, kteří uvažují o tom, že by k nám děti mohly
chodit (máme volná místa v družinkách pro děti z 1. a 2. tříd), bude
v neděli 20. dubna

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v klubovně na modřické radnici od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Přijďte se podívat – budou k prohlédnutí fotky, kroniky, děti si mohou zahrát naše
oddílové hry, případně se můžete informovat o táboře, který pro modřické děti pořádáme v létě, a v případě zájmu zde můžete získat i přihlášku na tento tábor.
Dále bychom vás rádi pozvali na již tradiční

KULIČKIÁDU,

v pondělí 12. května v 17. 00 hodin v parku na Benešově ulici.
Zahrát si mohou i rodiče a s sebou nemusíte mít vůbec nic, kromě chuti si zahrát
kuličky.
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Společenská kronika

Významného kulatého
výročí se dožívají

Šedová Věra
Jedličková Marie
Hlavová Jarmila
Stříbrná Růžena
Holíková Maria
Janík Jiří
Vojtová Květoslava
www.mesto-modrice.cz

Vítáme do života
Kratochvil Josef

Společenská kronika
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Brabrouci Modřice – 10. výročí vzniku oddílu

V úterý 11.března 2008 se po ránu směrem do Brna v místě zůžení srazila tři osobní vozidla
a za nimi pak ještě dvě nákladní. Jindy dostatečně široká vozovka byla rázem neprůjezdná.
V tu chvíli začínají modřické silnice praskat ve švech
Nekonečné kolony se táhnou od Rajhradu, ale i na jižním obchvatu od Chrlic. Brněnská ulice, jindy relativně klidná se ucpává pomalu projíždějící šňůrou aut. Zcela logicky nedokáže
pojmout neobvyklý nápor dopravy. Ani se nechce domyslet, jak by to vypadalo, kdyby ještě
někdo nedobrzdil i na Brněnské.
Text a foto: Vladimír Starý

Rozloučili jsme se
Tollarová Květa
Bahníková Božena
271

Slezská Makléřská Společnost a. s.

IT řešení přímo pro Vás
www.sms- as.eu
• PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
• Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
• Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
• Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
• Síťová řešení, návrhy, realizace, certiﬁkace

Jste pojištěn proti úrazu?
ANO- Víte tedy, kolik měsíčně za pojištění platíte.
Ale víte,kolik za úraz dostanete vyplaceno?
Musíte být vždy na neschopence?
Vysvětlím Vám,že nemusíte.
Dostanete vyplaceno např. za vyvrknutý kotník 10 500Kč,
za říznutí do prstu bez stehu 4 000Kč, otřes mozku 16 800Kč, za zlomené
zápěstí 42 000Kč?
Vše je stejné pro děti.
…i odřené koleno 4 800Kč.
Děti jsou pojištěny až do věku 25 let.
1 200 Kč dostanete vyplaceno při hospitalizaci dítěte v nemocnici při úrazu,
ale i při nemoci (laryngitida, střevní chřipka).

NE - Přečtěte si vše, jako by jste byl pojištěn.
Líbí se Vám informace?
Chcete svoje zdraví co nejlépe pojistit?
Neplaťte víc,než musíte!
- Naše společnost je vedena mezi nejlepšími společnostmi v asociaci českých
pojišťovacích makléřů.
- Profesionalita našich zástupců je zárukou postavení ﬁrmy na trhu,která působí
celorepublikově.
- Spolupracujeme s největšími pojišťovnami v ČR.
- Možnost upravení již uzavřených poj. smluv na výhodnější.
- Společnost Vás jako jediná právně zastoupí při plnění pojist. událostí na pojišťovně, Vy nemusíte nikam chodit.

4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
GSM: 739 034 500, 603 254 455
Email: info@4it.cz, www.4it.cz

JUDr. Marie Recmaniková
advokátka
se sídlem:
Modřice 664 42, U Hřiště 746
e-mail: recmanikova@tiscali.cz
mobil: 728 400 920

právní pomoc:
•občanské a obchodní právo,
•sepisování smluv,
včetně ověřování pravosti podpisu

Cukrářství
ČERMÁK
Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

telefon:
547 243 592
www.cukrarstvi-cermak.cz

„Mladý manželský pár koupí starší rodinný domek ve Vaší oblasti. Tel. 775 662 969.“
Nabízíme k pronájmu
kancelářské či obchodní prostory v centru Modřic,
3 místnosti, wc, kuchyňka - celkem 63 m2, přízemní, vchod z ulice,
2 výlohy, volné ihned, cena dohodou,
tel. 547 216 580 dopoledne mimo úterý.

Navštivte nás v Modřicích, Havlíčkova 548
po tel. dohodě 739 523 802
www.pravdikova @sms- as.eu
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Přenechám zahradu v Modřicích

Nově v realitních službách

v zahrádkářské kolonii vedle cyklostezky.
S podsklepenou zděnou chatkou, studnou
a ovocnými stromy.
Cena dohodou. Tel: 724 809 324

V posledních letech se prestiž realitních kanceláří poněkud zlepšuje. Bohužel sem tam se stále setkáváme s neprofesionálním přístupem některých makléřů či majitelů realitních kanceláří. V současné době je samozřejmě těžké vybrat
jakoukoli solidní ﬁrmu, a je jedno, zda potřebujete prodat dům či opravit vodovod.
Jak se tedy zorientovat?
A použít vůbec služeb realitní kanceláře? Na tuto otázku je odpověď jednoznačně ANO, ovšem je potřeba vybrat tu správnou. Správnou volbou ušetříte spoustu
starostí, času a v konečném důsledku i peněz. Jak tedy na to? Nejvíce se dozvíte
osobní návštěvou v kanceláři či z vystupování makléře, který Vám prezentuje služby. Také se můžete zeptat na již realizované případy, na navrhovaný postup prodeje
vaší nemovitosti, jaké všechny služby ﬁrma nabízí, atd.
Například realitní agentura PRIMA DOMOV s.r.o. nabízí prodávajícím či pronajímajícím zdarma (u nás neplatíte nikdy ani korunu) kompletní servis, velmi profesionální jednání zkušených makléřů a zcela osobitý přístup ke každému klientovi.
Kompletní servis v tomto případě znamená pohovor osobního makléře s klientem,
návrh konkrétního řešení (i u komplikovaných případů, exekuce atd.), poradenství
o ceně a strategii, prezentace nemovitosti v médiích, vyřizování na úřadech a příprava vlastních smluv, jejich konečnou realizaci, ﬁnanční poradenství a celou řadu
dalších maličkostí, které činí ﬁrmu FIRMOU. Tato ﬁrma pracuje výhradně na základě
smluvního vztahu, což poskytuje neoddiskutovatelné výhody. Osobní makléř na
základě dohodnutého komunikuje za Vás se zájemci, realizuje prohlídky s předvybranými zájemci, kteří splňují Vaše požadavky. Vám odpadne spousta neužitečných
schůzek, telefonátů apod. Další výhodou smluvního vztahu je nádech výjimečnosti,
takže lze dosáhnout maximální prodejní ceny nemovitosti. A v neposlední řadě
smluvní vztah vymezuje práva a povinnosti nejen klienta, ale také samozřejmě
zprostředkovatele. V rámci ﬁremní prezentace JARO 2008 nabízíme prodávajícím
bonus až 50.000,- nad rámec požadované kupní/prodejní ceny.
PRIMA DOMOV s.r.o. přináší také na realitní trh absolutní novinku, vlastní originální projekt – „Centrální zadání nemovitostí k prodeji a k pronájmu“. Zde má
klient, pokud se domnívá, že je to pro něj z nějakého důvodu lepší, možnost zadat
jednorázově prodej či pronájem své nemovitosti vybraným či všem RK v regionu.
Realitní agentura PRIMA DOMOV s.r.o. zpracuje jednotnou prezentaci, kterou za
klienta předá ostatním ﬁrmám k prezentaci. Klient stále jedná jen se svým osobním
makléřem (který vše v jeho prospěch organizuje), neztrácí čas návštěvou dalších
makléřů ani osobním obíháním jiných kanceláří. A prezentace je všude jednotná,
nezkreslená. Tato služba je novinkou na trhu a za poměrně krátkou dobu se velmi
dobře osvědčila, neboť šetří čas i peníze klientů. Centrální zadání nemovitosti je
zcela převratná a originální inovace v prodeji nemovitostí a je snadno dostupná na

ČIŠTĚNÍ

• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček
Čištění je prováděno moderními profesionálními extraktory s vysokým sacím
účinkem. Používáme kvalitní čistící prostředky s automatickou vůní.
Ceny od: • koberec- 10 Kč/m2
• sedací souprava - jedno sed - 80 Kč/m2
Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. Doprava zdarma!
tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz
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Inzerce

Inzerce

Nabízím k pronájmu
garáž U Hřiště
Tel. 732 747 535.

www.primadomov.cz (prodám, pronajmu) všem zájemcům třeba i bez

nutnosti návštěvy v realitní agentuře. Co dodat? Přijďte a přesvědčte se………
Jaroslav Stohl, ředitel společnosti
www.mesto-modrice.cz
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