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ZPRÁVA STAROSTY
Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM
Vážení spoluobčané,
komentované období bylo prakticky koncem prvního uceleného roku práce nového
vedení města a nového zastupitelstva. Zaměřili jsme se na dokončení rozpracovaných investičních akcí a přípravu projektové dokumentace na projekty další. Jednou
z hlavních sledovaných aktivit byl průběh a dokončení architektonické soutěže o návrh „Víceúčelová sportovní hala Modřice“. Soutěž byla ukončena zasedáním soutěžní poroty dne 6. 10. 2015, vystavením předložených návrhů na městském úřadě od 27.
10. do 26. 11. 2015 a seznámením ZMM s výsledky soutěže na mimořádném zasedání
ZMM dne 26. 10. 2015. V dnešní době probíhá Jednací řízení bez uveřejnění s uchazeči umístěnými na 1.–3. místě v soutěži. V dotčeném období byly dále dokončeny dvě
drobné investice, a to prodloužení dešťové kanalizace v ulici U Hřiště a rekonstrukce
veřejného osvětlení ulice Žižkova, kde vlivem souběžně prováděných prací s ﬁrmou
E.ON byla část díla v menším časovém skluzu (cca 14 dní).
Asi nejproblematičtější akcí v okolí Modřic byl průběh rekonstrukce komunikací a
mostů nadmístního významu, na jehož časový průběh mělo město velmi malý vliv.
Dnes jsou již veškeré práce na D2 a silnici II/152 pro letošní rok ukončeny, a od 15.
12. byl zprůjezdněn i poslední opravovaný starý most přes Svratku na ulici Chrlická.
Také se pracovalo na nových projektech, jako je pokračování rekonstrukce chodníků
města na ulici Husova a severní části ulice Masarykova a příprava akce výstavby
nové komunikace a chodníku v prostoru před Mateřskou školou Modřice na ulici
Zahradní. Dále se připravují projektové dokumentace na přechody pro chodce ve
spodní části nám. Svobody a na ulici Chrlická.
Současně proběhla setkání v rámci připomínkování, příprav a řešení nového vydání
Zásad územního rozvoje JmK, do kterého se město aktivně zapojuje dnes i za podpory města Brna. V rámci Obce s rozšířenou působností Šlapanice byl deﬁnitivně
založen Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který je dnes na počátku své činnosti a
až následující období ukáže, zda bude tato organizace pro město Modřice prospěšná.
Prozatím nejsou ze svazku žádné konkrétní výstupy. Jako první společný projekt se
připravují výstavby cyklostezek, které by měly být přivedeny i na náš katastr.
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Město dále vstoupilo do jednání s majiteli inženýrských sítí (IS) v lokalitě Bobrava,
kde v severní části je jednáno s panem Langem o možnosti převodu kompletní infrastruktury kanalizace a vodovodu na město Modřice a s likvidátorem ﬁrmy VZ Stav
pak o převodu kompletních IS v jižní části lokality Bobrava.
V rámci kulturního dění v dotčeném období proběhly v Modřicích Svatováclavské
hody, Večer rozsvícených lampiček, Kateřinská zábava, Koš martinských vín a v závěru slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Na organizaci akcí se mimo město a
Kulturně školské komise podílely i místní spolky jako stárci, svaz žen, SDH Modřice
a hotel Gregor, za což jim patří dík.
Modřice nebo spíše naši sportovci získali v posledních třech měsících pro sebe i
město nemalé sportovní úspěchy. Na těch se podíleli zejména modřičtí nohejbalisté,
kteří nejprve získali 11. titul mistrů České republiky v soutěži družstev, aby poté, jako
základ reprezentace ČR, na Mistrovství Evropy v nohejbale, konaném ve Slovenské
republice, získali zlaté medaile v soutěži dvojic a trojic. Za těmito úspěchy nezůstal
zpět ani mladý taneční klub X-trim, který si přivezl z mistrovství světa konaném v
Itálii pěkné 5. místo.
Klid nebyl ani na vlastním městském úřadě. Nejdříve jsme se, na základě žádosti o
uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, rozloučili se strážníkem Fajksem a
následně i díky trvalému značnému nárůstu legislativy vyhlásili několik výběrových
řízení na nové zaměstnance města. Zejména to je doplnění sboru městské policie i
s ohledem na avizovaný odchod dalšího strážníka do penze, přijetí zástupu za mateřskou dovolenou na sekretariát úřadu a přijetí knihovnice do městské knihovny
rovněž s ohledem na možný odchod stávající pracovnice do penze.
Na úřadě v měsíci září a říjnu probíhala kontrola na rovnost odměňování zaměstnanců města prováděná z Oblastního inspektorátu práce, pro JmK a Zlínský kraj, která
neshledala žádné závažné pochybení.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, poděkovat Vám za Vaše podněty, spolupráci a pomoc při vedení a řízení města Modřice. Jsem nesmírně rád, že se daří město
rozvíjet správným směrem, který nám může závidět nejedna obec. Věřím, že v nastaveném trendu budeme pokračovat i v novém roce 2016.
Ještě jednou všem velké díky.
Ing. Josef Šiška – starosta města Modřice
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USNESENÍ RMM č. 14/2015
Věcný dar Základní škole Modřice
Pan Lukáš Pauk věnoval Základní škole
Modřice 36 knih v celkové hodnotě 6259
Kč, za což mu vřele děkujeme.

Sběr použitého textilu
RMM schválila Dohody o spolupráci při
sběru použitého textilu s ﬁrmou E+B
textil, s. r. o., jejichž kontejnery jsou
rozmístěny po městě a ﬁrma za rozmístění městu hradí poplatek ve výši 1500
Kč/ks/rok bez DPH. V Modřicích jsou
celkem 3 ks kontejnerů.

Pojištění majetku města
V rámci koupě rodinného domu nám.
Svobody 27 RMM schválila pojištění této
nemovitosti ve výši 299 Kč/rok, které
bude přičleněno k již schválenému
pojištění majetku města.

(k usnesení 14R-4.2.1/2015 a 14R-4.2.2/2015)

Prezentace města v novinách
Také pro rok 2016 RMM schválila prezentaci města v deníku Rovnost, a to
4x během roku v ceně 5100 Kč za jednu
prezentaci bez DPH o velikost prezentace ½ strany.

(k usnesení 14R-8.9/2015)

(k usnesení 14R-8.12/2015)

(k usnesení 14R-8.13/2015)

Babybox v Břeclavi
RMM zamítá žádost o ﬁnanční příspěvek na zřízení babyboxu ve městě
Břeclavi pro její značnou vzdálenost od
Modřic.
(k usnesení 14R-8.14/2015)

Navýšení kapacity Základní školy
Modřice
RMM schválila Základní škole Modřice
podání žádosti o navýšení kapacity
žáků školy na 550 žáků.
(k usnesení 14R-8.6/2015)
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USNESENÍ ZMM č. 6/2015

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 14. schůze RMM
konané dne 7. 12. 2015
Kompletní znění usnesení je zveřejněno
na www.mesto-modrice.cz.

Vedení sítě el. komunikací
Společnost InfoTel, spol. s r. o., požádala
město o souhlas s umístěním sítě el. komunikací v pozemních objektech města.
RMM před vydáním souhlasu (je stanoveno zákonnými normami) požaduje
doložení prostorového uložení sítě ve
vztahu k již vedeným rozvodům (voda,
plyn, VO, elektro a ostatní poskytovatelé
telekomunikačních služeb).
(k usnesení 14R-5.3/2015 a 14R-7.1/2015)

www.mesto-modrice.cz

z 6. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 7. prosince 2015 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 13 zastupitelů, jmenovitě viz
prezenční listina, řádně omluvena
zastupitelka Konvalinková, pozdní
příchod zast. Kratochvíl, dřívější
odchod zast. Mikuš)
Usnesení 6Z-Ú1/2015: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 6. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar Hoškovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 6.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Jiřího Ventrubu a zastupitele Libora Procházku.
ZMM schvaluje program 6. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 6Z-1.1/2015: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti Městského úřadu
Modřice za období od 5. řádného
zasedání ZMM do dnešního dne 7.
12. 2015.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 6Z-2.1/2015: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o

plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 6Z-3.1/2015: ZMM schvaluje
prodej části pozemku par. č. 1292/31
označenou geometrickým plánem
jako par. č. 1292/104 o výměře 15 m2
za cenu 1500 Kč/m2 panu Bc. M. C.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-3.2/2015: ZMM schvaluje
prodej části pozemku par. č. 2059/12
o výměře cca 75 m2 na ulici Brněnská společnosti IRB development, s.
r. o., za cenu 1600 Kč/m2.
Hlasování:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
4 proti (Tomandl, Mikuš, Procházka, Bernátová)
2 se zdrželi (Skalník, Kratochvíl)

Usnesení 6Z-3.3/2015: ZMM schvaluje
odkoupení pozemků par. č. 793/2 a
793/11 o celkové výměře 789 m2 od
paní M. N. za celkovou cenu 160 370
Kč.
Hlasování:
12 pro (Šiška, Chybíková, Šulová, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný)
0 proti
2 se zdrželi (Havlátová, Doleček)

Usnesení 6Z-3.4/2015: ZMM bere na
vědomí stornovanou nabídku na
odkup pozemku par. č. 460/12 od
realitní kanceláře Lion Reality, s. r. o.
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Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-3.5/2015: ZMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě veřejného osvětlení
č. UZSVM/B/44417/2015-HSPH mezi
městem Modřice (oprávněný) a ČR-ÚZSVM (povinný) za úplatu ve výši
29 400 Kč.

Usnesení 6Z-3.9.1/2015: ZMM schvaluje
Kupní smlouvu na koupi nemovitosti
nám. Svobody 171 včetně pozemku
par. č. 4/1 mezi městem Modřice
(kupující) a manželi J. a O. V. (prodávající).

Hlasování: 13 pro
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 6Z-3.6/2015: ZMM schvaluje
bezúplatný převod pozemku par. č.
605/2 o výměře 253 m2 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-3.7.1/2015: ZMM schvaluje
bezúplatný převod pozemků par. č.
593/1 a 803/3 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
město Modřice.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-3.7.2/2015: ZMM schvaluje
bezúplatný převod pozemků par. č.
801/2, 801/32, 801/34 a 803/26 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Modřice.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-3.8/2015: ZMM schvaluje
platnost přijatého usnesení ZMM č.
3Z-6.9/2015 o převodu pozemku par.
č. 1451/7 z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na
město Modřice.

Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Doleček)
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 6Z-3.9.2/2015: ZMM schvaluje Smlouvu o advokátní úschově
ﬁnančních prostředků a listin k převodu nemovitosti rodinného domu
nám. Svobody 171 a pozemku par. č.
4/1 mezi městem Mořice (složitel) a
manželi J. a O. V. (oprávněný), JUDr.
Romanou Lužnou, advokátka (schovatelka) a Bc. Ivetou Rozporkovou
(vedlejší účastník).
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Doleček)
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 6Z-3.9.3/2015: ZMM schvaluje
Zprostředkovatelskou smlouvu k
převodu nemovitosti rodinného
domu nám. Svobody 171 o pozemku
par. č. 4/1 mezi městem Modřice
(zájemce č. 2), manželi J. a O. V.
(zájemce č. 1) a Bc. Ivetou Rozporkovou (zprostředkovatel).
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)

www.mesto-modrice.cz
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1 proti (Doleček)
1 se zdržel (Tomandl)

Bod 4 – Projednání hospodaření města
v roce 2015
Usnesení 6Z-4.1/2015: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1–10/2015.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení 6Z-4.2/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření platů č. 4/2015
bez výhrad.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Tomandl,
Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Ventruba, Brabec,
Šulová)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 6Z-4.3/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2015 na
straně příjmů po rozpočtovém opatření 93 590 900 Kč, na straně výdajů po
rozpočtovém opatření 80 298 900 Kč
jako přebytkový bez výhrad. Přebytek
rozpočtu bude přesunut do rozpočtové rezervy rozpočtu města.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Tomandl,
Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Ventruba, Brabec,
Šulová)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Bod 5 – Schválení členských příspěvků
DSO Šlapanicko na rok 2016
Usnesení 6Z-5.1/2015: ZMM schvaluje
členské příspěvky DSO Šlapanicko pro
rok 2016 ve výši 15 Kč/obyvatele, tj.
pro Modřice 74 940 Kč.
Hlasování:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová,
Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Skalník)

Zprávy z radnice

Bod 6 – Projednání rozpočtu města
na rok 2015
Usnesení 6Z-6.1/2015: ZMM schvaluje
rozpočet platů zaměstnanců města
Modřice na rok 2016 bez výhrad.
Hlasování:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka,
Skalník)

Usnesení 6Z-6.2/2015: ZMM schvaluje
rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-6.3.1/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotace do rozpočtu města
Modřice na rok 2016 pro Muzejní
spolek Modřice ve výši 260 000 Kč.
Hlasování:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)

Usnesení 6Z-6.3.2/2015: ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu
města Modřice na rok 2016 pro
římskokatolickou farnost Modřice
ve výši 500 000 Kč.
Hlasování:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Skalník)

Usnesení 6Z-6.3.3/2015: ZMM schvaluje zařazení dotace do rozpočtu
města Modřice na rok 2016 pro
Městský fotbalový klub Modřice, o.
s., ve výši 500 000 Kč.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec,
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Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 6Z-6.3.4/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotace do rozpočtu města
Modřice na rok 2016 pro Městský
nohejbalový klub Modřice ve výši
545 000 Kč.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-6.3.5/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotace do rozpočtu města
Modřice na rok 2016 pro FC Blajkec
Modřice ve výši 10 000 Kč.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Slaný, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Doleček, Havlátová)

Usnesení 6Z-6.3.6/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotace do rozpočtu města
Modřice na rok 2016 pro Junák –
Svaz skautů ČR ve výši 30 000 Kč.
Hlasování:
9 pro (Brabec, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl, Doleček)
1 proti (Šiška)
3 se zdržely (Chybíková, Havlátová, Šulová)

Usnesení 6Z-6.3.7/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2016 pro 43. PS
Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci
Modřice ve výši 40 000 Kč.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Havlátová, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl, Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník)
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Usnesení 6Z-6.3.8/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotace do rozpočtu města
Modřice na rok 2016 pro PČR OOP
Rajhrad na zřízení cyklohlídky ve
výši 5000 Kč.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Skalník)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)

Usnesení 6Z-6.3.9/2015: ZMM schvaluje
zařazení dotací do rozpočtu města
Modřice na rok 2016 v celkové výši 2
760 000 Kč.
Hlasování:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)

Usnesení 6Z-6.4/2015: ZMM schvaluje
zařazení investičních akcí města do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
dle předloženého návrhu.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 6Z-6.5.1/2015: ZMM schvaluje
rozpočet města Modřice na rok 2016
ve výši 89 585 100 Kč na straně příjmů a ve výši 92 531 100 Kč na straně
výdajů jako schodkový se schodkem
ve výši 2 946 000 Kč a ﬁnancováním
ve výši – 6 796 000 Kč bez výhrad. K
ﬁnancování bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
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Usnesení 6Z-6.5.2/2015: ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu
města Modřice roku 2016 oddělení
paragraf odvětvového třídění dle
Vyhlášky Ministerstva ﬁnancí ČR o
rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, dále
stanovuje jako závazný ukazatel Třídy druhového třídění dle Vyhlášky
Ministerstva ﬁnancí ČR o rozpočtové
skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu
města Modřice roku 2016 schválené
dotace na rok 2016 ve výši 2 760 000
Kč a schválené příspěvky klientům
Pasivního bytového domu pro seniory na rok 2016 ve výši 144 000 Kč.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)

Usnesení 6Z-6.5.3/2015: ZMM vyslovuje
souhlas s investicemi zařazenými do
rozpočtu města Modřice na rok 2016.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 6Z-6.6.1/2015: ZMM stanovuje
příspěvkové organizaci Mateřské
škole Modřice závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2016, kterými jsou
celkové provozní výnosy ve výši 2
042 000 Kč, zlepšený výsledek hospodaření v max. výši 2 % provozního
příspěvku 2 042 000 Kč a náklady na
platy SU 521 ve výši 261 000 Kč.
Hlasování: 12 pro
0 proti
1 se zdržel (Skalník)

Usnesení 6Z-6.6.2/2015: ZMM stanovuje
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příspěvkové organizaci Základní
škole Modřice závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2016, kterými jsou
celkové provozní výnosy ve výši 6
110 000 Kč, zlepšený výsledek hospodaření v max. výši 2 % provozního
příspěvku 6 110 000 Kč a náklady na
mzdy SU 521 ve výši 840 000 Kč.
Hlasování:13 pro
0 proti
0 se zdržel

Bod 7 – Projednání rozpočtových
výhledů
Usnesení 6Z-7.1/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017 ve
výši příjmů 90 156 000 Kč a ve výši
výdajů 107 201 000 Kč jako schodkový se schodkem ve výši 17 045 000
Kč a ﬁnancováním ve výši – 19 745
000 Kč bez výhrad. K ﬁnancování
bude využita rozpočtová rezerva
města Modřice z předchozích let.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Usnesení 6Z-7.2/2015: ZMM schvaluje
rozpočtový výhled na rok 2018 ve
výši příjmů 91 806 000 Kč a ve výši
výdajů 124.181.000,- Kč jako schodkový bez výhrad. K pokrytí schodku
rozpočtu a k ﬁnancování rozpočtu
bude využita rozpočtová rezerva z
let minulých a přijetí úvěru ve výši
30 miliónu korun.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
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Bod 8 – Zpráva z Finančního výboru
Usnesení 6Z-8.1/2015: ZMM bere na
vědomí zápis č. 9 ze dne 16. 9. 2015,
zápis č. 10 ze dne 21. 10. 2015 a zápis
č. 11 ze dne 18. 11. 2015 z jednání
Finančního výboru.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení 6Z-8.2/2015: ZMM schvaluje
pololetní odměnu členům Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMM
ve výši Ing. Obdržálek 1000 Kč a Ing.
Dolečková 1000 Kč.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 9 – Zprávy z Kontrolního výboru
Usnesení 6Z-9.1/2015: ZMM bere na
vědomí Zápis z kontroly provedené
Kontrolním výborem ZMM dne 11.
11. 2015 na údržbu veřejných prostranství ve městě Modřice a Zprávu
o činnosti Kontrolního výboru –
analýza činnosti Redakční rady ze
dne 2. 11. 2015.
Hlasování: 12 pro
0 proti
1 se zdržel (Slaný)

Usnesení 6Z-9.2/2015: ZMM schvaluje
pololetní odměnu členovi Kontrolního výboru, který není členem ZMM
Mgr. Tůmovi ve výši 1000 Kč
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 10 – Projednání plánu činnosti
orgánů města Modřice 2016
Usnesení 6Z-10.1/2015: ZMM schvaluje
plán činnosti orgánů města Modřice v
roce 2016 s úpravou zahájení zasedání
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ZMM v 17 hodin.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 11 – Různé, diskuse
Usnesení 6Z-11.1/2015: ZMM schvaluje
ﬁnanční příspěvek do systému IDS
JmK za nadstandard dopravní obslužnosti města Modřice za rok 2016
ve výši 472 896 Kč.
Hlasování: 12 pro
1 proti (Bernátová)
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-11.2/2015: ZMM schvaluje
tarif stočného ve městě Modřice pro
rok 2016 ve výši 33,36 Kč/m3 bez
DPH a cenu nájemného za užívání
kanalizační sítě města Modřice ve
výši 4 750 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 6Z-11.3/2015: ZMM schvaluje
Dodatek č. 2 k plánovací Smlouvě
uzavřené dne 18. 6. 2015 mezi městem Modřice a ﬁrmou IG Watteeuw
ČR, s. r. o., na posun termínu dokončení napojení splaškové kanalizace
do 31. 5. 2016.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 6Z-11.4/2015: ZMM zamítá žádost o změnu ÚP Modřice podanou
Z. K. dne 30. 11. 2015.
Hlasování:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
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ZÁPIS ZMM č. 6/2015
z 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného 7. prosince 2015
v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, řádně omluvena
zastupitelka Konvalinková ze zdravotních důvodů, Kratochvíl pozdní
příchod, Mikuš omluven pro dřívější
odchod)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, že jednání
ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 13
přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je
usnášeníschopné
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: zastupitel Libor Procházka
a zastupitel Jiří Ventruba
Zapisovatelka: Dagmar Hošková
Hlasování o návrhu starosty:
13 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) Projednání majetkových transakcí
4) Projednání hospodaření města v roce
2015
4.1 Zpráva o hospodaření města v
období 1–10/2015
4.2 Rozpočtové opatření platů č.
4/2015
4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2015
5) Schválení členských příspěvků DSO
Šlapanicko na rok 2016
6) Projednání rozpočtu města na rok
2016
6.1 Rozpočet platů zaměstnanců města Modřice na rok 2016
6.2 Projednání rozpočtu Sociálního
fondu města Modřice na rok 2016
6.3 Projednání zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu
města Modřice na rok 2016
6.4 Projednání zařazení investičních
akcí do rozpočtu města na rok 2016
6.5 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2016
6.6 Stanovení závazných ukazatelů
rozpočtu zřízeným příspěvkovým
organizacím na rok 2016
7) Projednání rozpočtových výhledů
7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017
7.2 Rozpočtový výhled na rok 2018
8) Zprávy z Finančního výboru
8.1 Zpráva z činnosti Finančního
výboru
8.2 Projednání pololetních odměn
členům Finančního výboru
9) Zprávy z Kontrolního výboru
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9.1 Zpráva z činnosti Kontrolního
výboru
9.2 Projednání pololetních odměn
členům Kontrolního výboru
10) Projednání plánu činnosti orgánů
města Modřice v roce 2016
11) Různé, diskuse
Závěr
Předsedající konstatoval, že zápis z
5. řádného veřejného zasedání
ZMM a 1. mimořádného veřejného
zasedání ZMM byl schválenými
ověřovateli ověřen a společně s
usnesením byl uložen k nahlédnutí u asistentky starosty města.
Do dnešního dne nebyly podány
žádné připomínky k oběma dokumentům, a tak jsou považovány za
odsouhlasené.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 6.
řádného veřejného zasedání ZMM
Dagmar Hoškovou
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 6.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Jiřího Ventrubu a zastupitele Libora Procházku.
ZMM schvaluje program 6. řádného
veřejného zasedání ZMM beze
změn.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-Ú1/2015

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
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Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města Modřice o činnosti Městského
úřadu Modřice a RMM za období od 5.
řádného zasedání ZMM do dnešního
dne 7. 12. 2015.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
6Z-1.1/2015

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu
o plnění úkolů uložených na zasedání
ZMM starostovi či RMM.
Usnesení 2Z-8.1.3/2014
ZMM pověřuje RMM přípravou výběrového řízení na zpracovatele projektu
víceúčelové sportovní haly navazujícího na architektonickou soutěž.
Usnesení 5Z-3.1/2015
ZMM pověřuje RMM provedením výběrového řízení – jednacího řízení bez
uveřejnění na dodavatele kompletní
projektové dokumentace „Víceúčelová
sportovní hala Modřice“ po zveřejnění
výsledků architektonické soutěže.
Zpráva o plnění
Výběrové řízení – jednací řízení bez
uveřejnění na zpracovatele projektové
dokumentace a autorský dozor na
akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ probíhá. Dne 9. 12. 2015 proběhne osobní jednání se třemi uchazeči
umístěnými ve skončené architektonické soutěži na 1.–3. místě, které provede ustanovená komise. Následně
21. 12. 2015 budou otevřeny obálky s
nabídkovou cenou a na počátku ledna
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RMM na základě vyhodnocení nabídek z hodnotící komise výběrového
řízení deﬁnitivně schválí dodavatele
projektové dokumentace a autorského dozoru.
Usnesení 4Z-6.4.2/2015
ZMM pověřuje RMM a starostu města
přípravou a podpisem Smlouvy o
rezervaci nemovitosti a kupní smlouvy na nákup nemovitost rodinného
domu nám. Svobody 171 včetně
pozemku par. č. 4/1 k. ú. Modřice.
Zpráva o plnění
Smlouvy nejsou doposud podepsány.
Dne 21. 9. 2015 realitní makléřka paní
Rozporková zastupující rodinu V. v
prodeji dotčené nemovitosti zaslala
nové termíny na vlastní převod nemovitosti, které se z listopadových
přesunuly do února 2016. Následně
dne 18. 11. 2015 proběhlo osobní setkání s rodinou V., kde z jejich strany
byly prezentovány ještě pozdější
termíny. Z tohoto důvodu jsou na
prosincovém zasedání ZMM v bodě
3) Projednání majetkových transakcí předloženy upravené smlouvy
ve vztahu ke konečnému termínu
převodu nemovitosti. Jejich schválením by převodu v daných termínech
nemělo nic vadit.
Usnesení 5Z-5.3/2015
ZMM pověřuje starostu a RMM zajistit
změnu v protipovodňových opatřeních – „Opatření obecné povahy ze
dne 16. 7. 2013 vydané k. ú. JMK pod
č.j. JMK 36299/2013“ vyřadit území
„Za Mlýnem“ z aktivní záplavové
zóny.
Zpráva o plnění

151

Zprávy z radnice

RMM byl pověřen neuvolněný místostarosta Ventruba, jako hlavní
koordinátor akce, přípravou podkladů a svoláním vlastního jednání. V
současné době probíhají přípravná
jednání (projektanti) a shromažďují
se podklady.
Usnesení 5Z-7.1.1/2015
ZMM ukládá RMM nabídnout žadatelům smlouvu o pronájmu části par.
č. 2025/1 k parkování motorových
vozidel.
Zpráva o plnění
Žadatelé byli majetkovým odborem
vyzváni k řešení žádosti o odkupu
formou nájemní smlouvy. Na tuto
výzvu nereagovali.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Kdy byly žadatelé vyzváni? Jaká
byla nabízená částka?
Šiška
– Přesné datum neví, ale cca do 14
dnů po minulém zasedání zastupitelstvu.
Höklová
– Částka nebyla konkrétní, byl
uveden odkaz na obecně závaznou
vyhlášku.
Usnesení 5Z-7.3.1/2015
ZMM pověřuje RMM a starostu města
výzvou panu L. na převod vodovodu
a kanalizace.
Zpráva o plnění
Pan L. byl v této záležitosti písemně
osloven. Na písemnou výzvu reagoval viz přiložená korespondence.
Dále proběhla s panem L. osobní
schůzka, ze které vzešla ochota majitele sítí v lokalitě Bobrava s městem
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o převodu v budoucnu, po dokončení bytové výstavby, jednat. Následně
se tedy očekává zpětná reakce pana
L. – úkol splněn.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz, zda bude další
jednání s panem L.? Uvedl, že pan L.
uvádí špatné informace, neboť není
zodpovědný za to, co a kdo vypouští
do kanalizace. Nemůže uvádět, že
nemá kontrolu nad tím, kdo bude
či nebude připojen na kanalizaci a
ztratil by možnost kontroly vypouštěného znečištění u jednotlivých odběratelů a dodržování těchto limitů
by muselo zajistit město Modřice.
Kontrola není závislá na tom, zda je
nebo není někdo napojen na vodu.
Město má zájem o převod jen vodovodu a kanalizace a pan L. uvádí, že
ČOV si ponechá ve svém vlastnictví?
Šiška
– Jakmile pan L. bude mít dokončeny všechny stavby, vyvolá s
námi další jednání. Dokud nebudou
dokončeny stavební aktivity, nebude nic městu převádět. V lokalitě
Bobrava je centrální čistírna odpadních vod, kterou provozuje pan L. a
chce mít kontrolu, co kdo vypouští.
Neprojevil zájem nám převést zvlášť
vodovod a zvlášť kanalizaci. Dohodli
jsme se na další jednání a uceleném
převodu kompletní kanalizace a vodovodu i s ČOV. Ovšem je také nutno vyřešit současně převod vodovodu a kanalizace včetně přečerpávací
stanice od společnosti VZ stav, s. r.
o., kterou společnost Bobrava, spol.
s r. o., provozuje na základě nájemní
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smlouvy, ale nevlastní.
Höklová
– Pan L. je ze zákona provozovatel,
musí mít zpracovaný Kanalizační řád
a tím má stanovené limity znečištění,
které musí dodržovat, zejména při
vypouštění z ČOV.
Usnesení 5Z-9.1/2015:
ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu
města Modřice pro rok 2016 a pověřuje starostu města a RMM dopracováním rozpočtu do konečného
stavu k projednání v prosincovém
zasedání ZMM.
Zpráva o plnění
Rozpočet je zpracován, řádně vyvěšen,
projednán ve Finančním výboru a
ZMM předložen v bodě 6) Projednání rozpočtu města na rok 2016 – úkol
splněn.
Usnesení 5Z-15.3.2/2015:
ZMM pověřuje RMM provedením
výběrového řízení na zabezpečení
přezkoumání hospodaření města
Modřice za rok 2015 včetně uzavřené
smlouvy o přezkoumání hospodaření města za rok 2015.
Zpráva o plnění
Dle znalosti trhu a získaných doporučení od okolních obcí vybrala a schválila RMM na provádění přezkoumání
hospodaření města a na spolupráci v
oblasti ﬁnanční kontroly společnost
AUDIT-DANĚ, spol. s r. o., za celkovou cenu 88 000 Kč/rok bez DPH na
roky 2015 a 2016.
Návrhy přednesené na ZMM:
Konvalinková:
Návrh na odměnu pro ověřovatele
zápisu.
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Odpověď: Podle aktuálně platné
a účinné legislativy (tj. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů) lze tzv. neuvolněnému
zastupiteli poskytnout odměnu za
výkon funkce, která je nenároková
(tzn. přísluší za podmínky schválení
v ZMM) a je možné ji poskytnout
ve výši a za výkon funkce, které
speciﬁkuje citované nařízení a která
nepřekročí maximum součtu těchto
částek.
Mezi uvedenými částkami není
nikde speciálně uvedena funkce
„ověřovatele“. Z toho dovozuji, že se
jedná o běžnou povinnost zastupitele, která je obsažena již v základní
částce, kterou má schválenu „náš
zastupitel“, nemá-li už žádnou jinou
další funkci (např. člen komise nebo
výboru, předseda atd.) dle předmětného nařízení částku 683 Kč měsíčně
(dle sl. 12 a 13 přílohy č. 1 k nařízení).
Procházka
Návrh na vypracování nové vyhlášky
na dodržování nočního klidu.
Odpověď: Problematika je velmi
komplikovaná, na textu znění se pracuje a konzultuje se s nadřízenými
orgány. Text by měl být předložen
na březnovém zasedání ZMM.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz: Kolik dní před jednáním ZMM zastupitelé mají obdržet
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materiály na jednání ZMM? Požaduje
změnu jednacího řádu na 10 dní
před jednáním ZMM. Navrhne na
příštím zasedání ZMM.
Šiška
– Termín na obdržení podkladů je
uveden v Jednacím řádu ZMM a
je stanoven na 7 dní před zasedáním ZMM. Podklady jsou zasílány
9 dní před jednáním ZMM. Pokud
nesouhlasíte a chcete navrhnout
změnu Jednacího řádu, musíte dnes
navrhnout nejdříve změnu schváleného programu ZMM a poté změnu
Jednacího řádu.
Bernátová
– Může být ověřovatelem i občan?
Šiška
– Pokud je přítomen celé jednání
ZMM, tak ano.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města Modřice o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-2.1/2015

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
3.1 Prodej části pozemku par. č. 1292/31
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a rekapitulaci k prodeji
části pozemku par. č. 1292/31 geometrickým plánem oddělenou jako
parcelu č. 1292/104. Jelikož ZMM
usnesením č. 5Z-7.2/2015 schválilo
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výměru prodeje cca 12,5 m2, je
nutné, ve vztahu ke geometrickému
plánu, prodej ještě jednou schválit,
neboť geometrický plán vymezuje
prodávanou plochu o velikosti 15
m2. Rozdíl je způsoben počátečním
orientačním měřením z katastrální
mapy.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku
par. č. 1292/31 označenou geometrickým plánem jako par. č. 1292/104
o výměře 15 m2 za cenu 1500 Kč/m2
panu Bc. M. C..
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.1/2015.

3.2 Prodej části pozemku par. č. 2059/12
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k žádosti společnosti IRB
development, s. r. o., Škrochova 39,
Brno o odkoupení části pozemku
par. č. 2059/12 na ulici Brněnská, která sousedí bezprostředně s pozemky
žadatele. Společnost v dnešní době
tuto část o velikosti 75 m2 užívá na
základě nájemní smlouvy. Na prodej
byl zpracován znalecký posudek,
který stanovuje cenu obvyklou pro
tento pozemek ve výši 1600 Kč/m2.
RMM prodej ve svém usnesením č.
12R-5.1/2015 ZMM doporučuje schválit.
Další komentář vedoucí Majetkového odboru Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz, zda se jedná o par-
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kovací plochu? Proč RMM nepostupuje stejně jako u žadatelů o odkup
parkovací plochy par. č. 2025/1,
kterým tuto žádost zamítla a nabídla
jim pronájem cca za 50 000 Kč ročně,
když se jedná o stejný druh pozemku.
Mikuš
– Takže si ﬁrma na našem pozemku
zbudovala parkovací plochu?
Šiška
– O stejný druh pozemku se jedná,
ale pozemek, který jsme zamítli, je
pozemek v bytové zástavbě jako
veřejné parkoviště pro bytovou
zástavbu. Tento pozemek je také v
bytové zástavbě, kde ale každý má
řešené parkování na svém pozemku.
Parkoviště vybudovala ﬁrma, která si
pozemek pronajala.
Společnost dostala od města souhlas
se stavbou na cizím pozemku, jinak
by nemohli dostat od stavebního
úřadu stavební povolení.
Höklová
– Parkoviště není v našem vlastnictví. Pozemek užívá společnost na
základě nájemní smlouvy a měla
souhlas se stavbou na cizím pozemku.
Bernátová
– Cena obvyklá je 1600 Kč a my si
účtujeme 1500 Kč. Nevadí to?
Höklová
– Vychází se ze znaleckých posudků
a město nemůže jít pod cenu obvyklou.
18:35 hod příchod zastupitele Kratochvíla.
1. Protinávrh na usnesení (Bernátová):
ZMM zamítá prodej pozemku par. č.
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2059/12 v k. ú. Modřice.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
5 pro (Tomandl, Skalník, Mikuš, Procházka,
Bernátová)
0 proti
9 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec,
Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
1. Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku
par. č. 2059/12 o výměře cca 75 m2
na ulici Brněnská společnosti IRB
development, s. r. o., za cenu 1600
Kč/m2.
Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
4 proti (Tomandl, Mikuš, Procházka, Bernátová)
2 se zdrželi (Skalník, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.2/2015.

V další diskusi po hlasování vystoupili:
Mikuš
– Město ročně přijde o 8000 Kč. To
se zdá opozičním zastupitelům v
pořádku? Proč to koaliční zastupitelé
takto schválili? Mohlo se pronajímat
dlouhodobě, a nikoliv prodávat.
Šiška
– Za prodej město obdrží cca 120 000
Kč, což je na 15 let zaplacený nájem.
Toto je nehospodárné?
Ukončení další diskuse, jelikož k
bodu již bylo přijato usnesení.
3.3 Nabytí nemovitosti – pozemků par. č.
793/2 a 793/11
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a vývoj jednání k nabytí
pozemků par. č. 793/2 a 793/11, které
se nachází na ulici Poděbradova
a tvoří chodník a přilehlou zeleň
kolem bytových domů. Majitelé
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pozemků nabídli městu vypořádání
vlastnických vztahů, a to odkoupením pozemků městem za cenu
250 000 Kč. Znalecké posudky na
cenu obvyklou pro oba pozemky
stanovují v celkové výši 160 370 Kč.
RMM prodej ve svém usnesením č.
12R-5.2/2015 doporučuje za znalecké
ceny, které bylo přijato na základě
původní nabídky majitelů z 8. 10.
2015, kde požadovali 450 000 Kč.
Na dnešní schůzi RMM bylo přijato
nové usnesení, kde RMM již doporučuje prodej za novou cenu nabídku
250 000 Kč schválit v této výši.
V diskusi vystoupili:
Šiška
– Okomentoval, že částka 250 000
Kč je sice o cca 90 000 Kč více než
znalecký posudek, ale jedná se o pozemek, kde je na ulici Poděbradově
historicky vybudován kus chodníku
a kde se nachází zeleň mezi bytovkami.
Bernátová
– K jaké ceně se přikláníte, nerozumím?
Tomandl
– Nerozumím tomu, předcházející
pozemek prodáváme a toto kupujeme? Vlastník se o to musí starat?
Navrhuje nákup pozemku za cenu
znaleckého posudku a nepřeplácet
je.
Šiška
– RMM doporučuje přistoupit na
cenu 250 000 Kč. Je sice překročená,
ale adekvátní. Vlastník by měl zajistit
sečení 2x do roka, město seče 6x.
Procházka
– Nesmíme prodávat za cenu nižší,
než je obvyklá, ale můžeme kupovat
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za cenu vyšší, než je obvyklá?
Höklová
– Zákon hovoří jen o prodeji pozemku o ceně obvyklé, nikoliv při
nákupu.
1. Protinávrh na usnesení (Skalník):
ZMM schvaluje odkoupení pozemků
par. č. 793/2 a 793/11 o celkové
výměře 789 m2 od paní M. N. za
celkovou cenu 160 370 Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Šulová, Tomandl,
Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný)
0 proti
2 se zdrželi (Havlátová, Doleček)
1. protinávrh na usnesení byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.3/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odkoupení pozemků
par. č. 793/2 a 793/11 o celkové
výměře 789 m2 od paní M. N. za
celkovou cenu 250 000 Kč.
O návrhu na usnesení se nehlasovalo pro
přijetí 1. protinávrhu na usnesení.

3.4 Odkoupení – nabídka pozemku par.
č. 460/12
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k vývoji možné koupě
pozemku par. č. 460/12 při ulici
Masarykova prostřednictvím realitní
kanceláře Lion Reality. RMM svým
usnesením č. 13R-3.2/2015 nákup
doporučila, ale dříve než se uskutečnilo ZMM, byl pozemek prodán
třetí osobě. RMM nemá pravomoc
uzavírat ani rezervační smlouvy na
nabývání majetku.
Další komentář vedoucí Majetkového
odboru Höklová.
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Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí stornovanou
nabídku na odkup pozemku par. č.
460/12 od realitní kanceláře Lion
Reality, s. r. o.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.4/2015.

3.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a Smlouvu o zřízení
služebnosti č. UZSVM/B/44417/2015-HSPH na vedení veřejného osvětlení
po pozemcích par. č. 593/1, 603/2,
604/3, 604/4 a 605 na ulici Pilcova,
Husova a Komenského.
Další komentář vedoucí Majetkového
odboru Höklová.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Smlouva byla v právním rozboru?
Höklová
– Ano.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného
osvětlení č. UZSVM/B/44417/2015-HSPH mezi městem Modřice (oprávněný) a ČR-ÚZSVM (povinný) za
úplatu ve výši 29 400 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.5/2015.
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3.6 Nabídka pozemku par. č. 605/2
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář se zakreslením plochy
pozemku par. č. 605/2, který je v
majetku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a nachází se
při ulici Pilcova. Na daný pozemek
město od úřadu obdrželo nabídku k
převodu.
Další komentář vedoucí Majetkového
odboru Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 605/2 o výměře 253 m2
od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.6/2015.

3.7 Nabídka pozemků par. č. 593/1,
801/2, 801/32, 801/34, 803/3 s 803/26
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a mapové podklady k
nabídce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
k převodu pozemku par. č. 593/1,
801/2, 801/32, 801/34, 803/3 s 803/26
na město Modřice. Původní nabídka
byla u pozemků par. č. 801/2, 801/32,
801/34 a 803/26 změněna z bezúplatného převodu na převod formou
výběrového řízení.
ZMM by mělo stále trvat na bezúplatném převodu všech pozemků.
Další komentář vedoucí Majetkového
odboru Höklová.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na důvod změny
z bezúplatného převodu na formu
výběrového řízení.
Höklová
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se řídí metodikou
a dle rozhodnutí ústředí v Praze.
Skalník
– Jedná se o veřejnou zeleň. Je
nějaká smlouva, na základě které
se o to město stará, nebo to je jen
dobrá vůle města? Srovnal s jinými
pozemky např. na Bobravě, které
městu nepatří a nestará se o ně.
Höklová
– Např. se Státním pozemkovým
úřadem máme uzavřenou smlouvu
na jeho pozemky.
Chybíková
– Zatím smlouva s ÚZSVM není,
dříve to řešil místostarosta Doleček,
ale nedojednal, šlo to do vytracena.
Jednání budou ale pokračovat, aby
došlo k narovnání, město se musí o
tyto pozemky starat. Údržba těchto
pozemků je jednoduší než na Bobravě, jsou přístupné technice.
Šiška
– Státní pozemkový úřad vždy uzavíral smlouvy o výpůjčce na rok. Až
nyní uzavřel smlouvu do roku 2023.
S ÚZSVM se jednalo o převodu do
vlastnictví města např. areálu Pod
Kaštany, Sběrného dvora atd.
Bernátová
– Lze ÚZSVM údržbu vyúčtovat?
Chybíková
– Ano, ale nepředpokládá se, že by
zaplatili.
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Šiška
– Následně bude město řešit odpis
faktury ve statisících korun.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemků par. č. 593/1 a 803/3 z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.7.1/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemků par. č. 801/2, 801/32, 801/34 a
803/26 z Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na město
Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.7.2/2015.

3.8 Převod pozemku par. č. 1451/7 z ČR-ÚZSVM
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář, rekapitulaci a mapový
podklad k bezúplatnému převodu
pozemku par. č. 1451/7 nebo jeho
části z Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Korespondencí od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových se
změnily postupy převodu. Je nutné
je znovu v ZMM projednat. Jedná se
o pozemek, který je dotčen navrhovanou výstavbou suchého poldru
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při ulici Tyršova. K převodu ZMM
zaujalo v minulosti usnesení č. 3Z6.9/2015
Komentář vedoucí Majetkového odboru
Höklová.
19:05 hodin odchod zastupitele Mikuše
z pracovních důvodů, řádně omluven.
Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje platnost přijatého usnesení ZMM č. 3Z-6.9/2015 o převodu
pozemku par. č. 1451/7 z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na město Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.8/2015.

3.9 Nabytí nemovitosti rodinného domu
nám. Svobody 171 a pozemku par.
č. 4/1
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář, Kupní smlouvu, Smlouvu
o advokátní úschově ﬁnančních
prostředků a listin a Zprostředkovatelskou smlouvu k převodu nemovitosti rodinného domu nám. Svobody
171 včetně pozemku par. č. 4/1.
Jelikož v rámci přípravy smluv, po
schválení nákupu ZMM usnesením
č. 4Z-6.4.1/201, bylo zjištěno zástavní
právo na nemovitosti, jsou veškeré
dokumenty k převodu opětovně
předloženy ZMM, neboť se zásadně
změnily podmínky převodu. Veškeré
ceny zůstávají zachovány. Zpracovává se výmaz zástavního břemene
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a na toto navazující konečný termín
převodu. Ten je navržen protistranou na 30. 6. 2016. ZMM by mělo
rozhodnout, zda na tyto podmínky
změny kupní smlouvy přistoupí.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– Na nemovitosti vázne zástavní
právo pro hypoteční banku? Kupní
cena bude vyplácena do advokátní
úschovy a ta bude vyplácet hypoteční banku?
Bernátová
– Smlouva se podepíše až po výmazu zástavního práva? Nebrání nic
tomu, aby to vyřídili dřív?
Šiška
– Ne, smlouva se podepíše teď. Až
bude vymazáno zástavní právo, pak
město zaplatí kupní cenu tak, jak
je uvedeno v předložené smlouvě.
Město nechce kupovat nemovitost
se zástavním právem. V článku III.
je uvedeno, jak bude postupováno.
Dokdy mají provést výmaz zástavního práva. Následně v článku II. je
řečeno, že pokud do 5. 7. nepředloží
výmaz zástavního práva, smlouva
se ruší. Město nebude platit, dokud
nebude zástavní právo vymazáno.
Vyřídit dříve to samozřejmě mohou.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Kupní smlouvu na
koupi nemovitosti nám. Svobody
171 včetně pozemku par. č. 4/1 mezi
městem Modřice (kupující) a manželi J. a O. V. (prodávající).
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Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Doleček)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.9.1/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o advokátní
úschově ﬁnančních prostředků a listin k převodu nemovitosti rodinného
domu nám. Svobody 171 a pozemku
par. č. 4/1 mezi městem Mořice
(složitel) a manželi J. a O. V. (oprávněný), JUDr. Romanou Lužnou,
advokátka (schovatelka) a Bc. Ivetou
Rozporkovou (vedlejší účastník).
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Doleček)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.9.2/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Zprostředkovatelskou
smlouvu k převodu nemovitosti
rodinného domu nám. Svobody 171
o pozemku par. č. 4/1 mezi městem
Modřice (zájemce č. 2), manželi J.
a O. V. (zájemce č. 1) a Bc. Ivetou
Rozporkovou (zprostředkovatel).
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Doleček)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.9.3/2015.

Zprávy z radnice

Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 2015
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1–10/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k hospodaření města za
období 1–10/2015 a Výpočet ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna ze 78,79 %
ve výši 70 807 663,91 Kč což procentuálně odpovídá danému období
(ve stejném období 2014 – 79,11 % ve
výši 73 767 293,62 Kč). Strana výdajů
je plněna z 56,98 % ve výši 56 200
190,82 Kč (ve stejném období 2014 75,58 % ve výši 81.536.460,86 Kč)
Nižší výdaje jsou způsobeny dokončováním některých investičních
akcí a oprav městského majetku až v
měsíci listopadu a také úsporou výdajů na investičních akcí získaných z
výběrových řízení. Některé investiční akce převádíme do příštího roku.
Na účtech města je k 31. 10. 2015
celkem 41.001.359,52 Kč.
Na úvěrech město dluží k 31. 10. 2015
celkem 41. 543.290,72 Kč.
(úvěr k 31. 7. 2015 byl 43.026.147,91
Kč)
Město za období 8-10/2015 splatilo na
úvěrech 1.482.857,21 Kč.
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou ve
výši 129.299,99 Kč.
Ukazatel dluhové služby je ve výši
7,96 %, což je ve vztahu k předchozímu období o 0,3 % více, ale i tak
ukazatel stále držme pod úrovní
10 %.
Celková zadluženost města v přepočtu na 1 obyvatele je 8.315,31 Kč.
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Daňová příjmová výtěžnost (příjmy
z daní) na 1 obyvatele města je
10.581,52 Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období
1–10/2015.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.1/2015.

4.2 Rozpočtové opatření platů č. 4/2015
Podklady k tomuto bodu zastupitelé
obdrželi na stůl, a to z důvodu zapracování mezd zaměstnanců i za měsíc
listopad, které budou vyplaceny v
měsíci prosinci.
Další komentář vedoucí Odboru
vnitřních věcí Kovářová.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření
platů č. 4/2015 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Tomandl,
Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Ventruba,
Brabec, Šulová)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.2/2015.

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření rozpočtu
města Modřice na rok 2015 č. 5/2015
včetně komentáře k jednotlivým
rozpočtovým úpravám a současně
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tabulku Druhového členění rozpočtu
roku 2015.
Na straně příjmů dochází ke zvýšení
o 3 726 000 Kč na straně zejména
daňových výnosů proti poslednímu
rozpočtovému opatření a po úpravě
je strana příjmů ve výši 93 590 900
Kč.
Na straně výdajů dochází k celkovému
ponížení o – 18 330 500 Kč a po úpravě je strana výdajů ve výši 80 298
900 Kč z důvodu přesunu některých
investičních aktivit do příštího roku.
Nejvýznamnější položky mající vliv na
ponížení:
- Přesuny investic do chodníků na
další roky
8 250 000 Kč
- Přesun platby za rodinný dům nám.
Svobody 171
5 560 000 Kč
- Úspora z realizace výstavby
kanalizace U Hřiště - 1 200 000 Kč
- Úspora z realizace akce autobusy
na Bobravu
- 250 000 Kč
- Úspora z příspěvku ZŠ
(plat psychologa, vratka investičního
fondu)
- 740 000 Kč
- Opravy místních komunikací v
menším rozsahu - 250 000 Kč
- Přesun realizace PD sportovní haly
- 500 000 Kč
- Úspora z výběrového řízení realizace VO Žižkova
- 150 000 Kč
- Nerealizované nákupy strojů četa
- 800 000 Kč
-Nerealizované rekonstrukce nám.
Svobody 90
- 100 000 Kč
- Snížení zaplacení DPPO za město
- 1 000 000 Kč
Další komentář vedoucí ﬁnančního
odboru Mulíček
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V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Ve kterém paragrafu je, byla nebo
bude zařazena uhrazená pokuta od
ﬁrmy Gas Transport?
Procházka
– Výše pokuty neodpovídá paragrafu, který řekl p. Mulíček.
Skalník
– Vznesl dotaz na úsporu z výběrového řízení kanalizace U Hřiště, tam
se ušetřilo milión korun, proč?
Mulíček
– Pokuta Gas Transportu byla placena kontinuálně přes dvě období a je
obsažena v rozpočtovém opatření č.
3/2015 paragraf 3639.
V rozpočtu byla částka dle projektové
dokumentace zahrnuta ve výši
2 700 000 Kč. Ve výběrovém řízení
byla vysoutěžena cena nižší cca o
1,2 milióny korun, proto úspora na
kanalizaci U Hřiště.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2015 na straně příjmů po rozpočtovém opatření 93 590 900 Kč, na
straně výdajů po rozpočtovém opatření 80 298 900 Kč jako přebytkový
bez výhrad. Přebytek rozpočtu bude
přesunut do rozpočtové rezervy
rozpočtu města.
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Tomandl,
Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Ventruba,
Brabec, Šulová)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.3/2015.
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Bod 5 – Schválení členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k příspěvkům města do
DSO Šlapanicko. První příspěvky
se schválily na zářijovém zasedání
ZMM usnesením č. 5Z-6.1/2015, a
to pouze na listopad a prosinec
2015. Dnes jsou ZMM předloženy
ke schválení příspěvky na rok
2016, jejichž výši Valná hromada
DSO Šlapanicko schválila na 15 Kč/
obyvatele. Pro Modřice je částka
74 940 Kč/rok. Jelikož DSO doposud
nic nezorganizoval ani nevyvinul
žádnou větší aktivitu (za 2 měsíce
prakticky nemožné, když se řeší
rozjezd organizace), navrhl předsedající ZMM pro rok 2016 ve svazku
zůstat a ještě počkat, kam se bude
svazek ubírat a zda bude mít nějaké
aktivity prospěšné městu. Plánované
cyklostezky budované DSO Šlapanicko, ne ale v našem katastru, by měly
být napojeny na naše.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, na jakých pozemcích
se budou cyklostezky budovat?
Nastínil spolek další aktivity?
Skalník
– Vznesl dotaz, zda lze rozhodnutí
odložit na příští zasedání ZMM,
pokud ZMM neschválí příspěvek,
budeme vyřazeni?
Brabec
– Vznesl dotaz, zda se dá dodatečně
vstoupit? Jaký má starosta pocit z
jednání DSO?
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Šiška
– Není projekt a není nic konkrétního. Byla nastíněna další jako aktivita
zejména v rámci vzájemné spolupráce městské policie, prozatím není nic
konkrétního. Ano, dá se dodatečně
vstoupit i vystoupit. Členství mělo
být nejprve zdarma, provoz měl být
placen z Evropských fondů. Bohužel dodnes není schválen dotační
program, a tak členové musí platit
v současnosti členské příspěvky. Je
předpoklad v příštím roce dosáhnout na dotace na provoz DSO.
Pokorná – občan
– Když nebudeme členy, můžeme
se na cyklostezky napojit?
Tomandlová – občanka – Kde jinde to
funguje?
Šiška
– Nedokáže odpovědět. Tuto variantu jsme neprojednávali.
Tomandl
– Vyjádřil svůj nesouhlas se vstupem do DSO Šlapanicko.
1. protinávrh na usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje odstoupení města Modřice ze svazku DSO Šlapanicko.
Hlasování o protinávrhu na usnesení:
3 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka)
8 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Kratochvíl)
2 se zdrželi (Skalník, Ventruba)
1. protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje členské příspěvky DSO
Šlapanicko pro rok 2016 ve výši 15
Kč/obyvatele, tj. pro Modřice 74 940
Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
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3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení
6Z-5.1/2015

Bod 6 – Projednání rozpočtu města na
rok 2016
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
6.1 Rozpočet platů zaměstnanců města
Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh rozpočtu platů zaměstnanců
města Modřice na rok 2016 včetně
celkového sumáře platů a komentáře k
jednotlivým postům.
Další komentář vedoucí Odboru vnitřních věcí Kovářová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na výši částky 240 000
Kč – výpomoc knihovny. Současná
knihovnice má na plný úvazek 310 000
Kč, a tak by logicky předpokládala, že
poloviční úvazek bude činit polovinu z
tohoto platu.
Další dotaz byl k sumáři počtu pracovníků, kde je v údržbě a čištění města
uvedeno 7,5 pracovníků, ale domnívá
se, že správně je 6,5 pracovníků.
Dále se zeptala, jestli spadá některý z
úředníků pod služební zákon?
Konstatovala, že rozpočet platů je o 1,5
mil. korun vyšší než v loňském roce.
Kovářová
– Stávající knihovnice plánuje odchod
do důchodu, z tohoto důvodu navýšení mzdy u výpomoci v knihovně,
která by měla přejít následně na hlavní
pracovní poměr, čímž se zvýší náklady
na mzdu.
V počtu pracovníků údržby a čištění je
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správné číslo 6,5 pracovníků.
Pod služební zákon nikdo z pracovníků nespadá.
Skalník
– Vznesl dotaz na položku 5011,
kdy 42,5 pracovníků si mezi sebe
rozdělí 13 miliónu korun hrubého v
platech?
Kovářová
– Položka 5011 jsou všichni pracovníci v pracovním poměru.
13 miliónu je hrubý plat všech
zaměstnanců na hlavní pracovní
poměr.
Procházka
– Počítá se s 9 strážníky městské
policie v příštím roce? Pokud se
přijmou 3 strážníci v příštím roce,
měly by se mzdy navýšit i v rozpočtu.
Šiška
– Chtěli bychom přijmout 2–3
strážníky. V tomto rozpočtu jsou
navrhnuty náklady na 9 strážníků
celoročně.
Tomandl
– Poukázal na to, že budou přijati
v příštím roce další strážníci dle
doporučení Kontrolního výboru a
i funkce určeného strážníka bude
zřízena.
Šiška
– Toto přinesly okolnosti, určený
strážník se nebude vybírat.
Bernátová
– Vznesla dotaz na novou položku
uspořádání a úklid spisovny? Co to
je?
Kovářová
– Jedná se o pracovní dohodu pro
jednorázový úklid a uspořádání
spisovny a archivu.
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Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet platů zaměstnanců města Modřice na rok 2016
bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka,
Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.1/2015.

6.2 Projednání rozpočtu Sociálního
fondu města Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh rozpočtu sociálního fondu
města Modřice na rok 2016 včetně
Kategorizace zaměstnanců pro účely
Sociálního fondu na rok 2016. Rozpočet je navržen dle platných legislativních ustanovení a k projednání jej
předkládá vedoucí Odboru vnitřních
věcí Kovářová.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Poskytuje město ošatné a v jaké
výši jsou stravenky?
Kovářová
– Ošatné město neposkytuje. Stravenka je ve výši 70 Kč, zaměstnanec
doplácí polovinu.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet sociálního
fondu města Modřice na rok 2016
bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.2/2015.
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6.3 Projednání zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města
Modřice na rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
tabulku návrhu Dotací z rozpočtu
města na rok 2016, vypracovanou
Finančním odborem na základě
předložených žádostí o dotace. V
posledním sloupci tabulky jsou
uvedeny částky, které jsou do
návrhu rozpočtu zařazeny. Dále je
předložena žádost PČR OOP Rajhrad
o převedení příspěvku na zřízení cyklohlídky z roku 2015 do roku 2016.
Příspěvek byl schválen, ale nebyl
doposud vyplacen. Jeho zařazení do
rozpočtu 2016 nic nebrání.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vyslovila nesouhlas se 4 žadateli.
Nesouhlasí s výši částek u příjemců
dotací: Muzejní spolek Modřice,
Římskokatolická farnost Modřice,
Fotbalový klub Modřice, Městský
nohejbalový klub Modřice. Vznesla
požadavek na projednání všech
žádostí o dotace postupně.
Procházka
– Jaký je rozdíl v požadavcích Základní umělecké školy Modřice a 66.
PTO Brabrouci? Oba dva požadují 50
000. Proč je jeden návrh v kompetenci RMM a druhý v ZMM? Navrhuje
Brabroukům schválit jejich návrh ve
výši 50 000.
Šiška
– Posuzuje se podle doporučení
RMM, ne podle výše žádosti. RMM
doporučila Brabroukům nižší částku.
– Navrhl projednat připomínkova-
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né žadatele jednotlivě a následně
schválit vše jako celek.
Bernátová
– Navrhla tedy projednat jednotlivé
žadatele o dotace.
Skalník
– Dotace se dává 27 spolkům v
celkové výši 2 740 000 Kč a z toho 5
spolků získává skoro půlku celé částky dotací. Je to nefér vůči ostatním
22 spolkům.
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, na co žádá Nohejbalový klub dotaci a zda se nadále
bude pravidelně objevovat v rozpočtu?
Šiška
– Nohejbalový klub žádá o peníze na
provoz klubu. Z toho je 200 000 Kč
na zaplacení pronájmu tělocvičny a
kurtů v majetku města. Zbylých 300
000 Kč je na provoz klubu. V dalších
letech se bude pravidelně objevovat
v rozpočtu.
I MFK z částky 500 000 Kč má částku
ve výši 200 000 Kč určenou na
pořádání turnaje „O pohár starosty
města Modřice“.
Morongová – občan – Proč skautům
není dotována částka jako vloni?
Proč byla ponížena, přitom mají o
třetinu víc dětí.
Šiška
– Jedná se pouze o návrh. U těchto
menších kolektivů se vycházelo z
částek, které byly schváleny pro
letošní rok. Zastupitelé mohou dát
nový návrh na jinou částku.
Bernátová
– Tuto částku zrovna projednávala
RMM, ta se ZMM netýká.

291

Zprávy z radnice

Šiška
– Veškeré dotace do rozpočtu schvaluje ZMM. Částky černě označené
vypořádává RMM administrativně
a neschvaluje jejich výši. Částku neponížila RMM, ale pracovní skupina
– starosta, místostarostka a vedoucí
Finančního odboru. Jedná se o
návrh výše dotace a zastupitelé jej
mohou změnit jiným návrhem. Toto
se nemusí bezhlavě schvalovat.
Tomandl
– Vznesl dotaz na Muzejní spolek, v
roce 2015 mu bylo vyplaceno 260000
Kč? Za jakou cenu bude kniha?
Navrhl dotaci pro FC Blajkec ve výši
10000 Kč.
Šiška
– Částka 250 000 Kč byla na knihu a
10 000 Kč na činnost Muzejního spolku. Kniha bude cca za 700 000 Kč.
Kratochvíl
– Vznesl dotaz na skauty, o kolik
mají více dětí? Navrhl přesun dotace
z položky 5212 Vonka racing ve výši
5000 Kč na položku skautů.
Morongová – občan – Skauti - nyní mají
32 dětí, navýšení o 15 dětí. Jedná se
o aktivní členy. Aktivně se podílejí
na akcích i zahraničních, na skautské košili je znak Modřic, čímž je
reprezentují. Také mají vlajku.
Šiška
– Pionýrský oddíl a skauti využívají zdarma klubovny na městském
úřadě.
Huňařová
– TJ Sokol dříve čerpal dotaci i pro
nohejbalový oddíl, nyní si nohejbalový oddíl žádá samostatně. O to je
ponížena dotace pro Sokol.
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Hejtmánek – občan – Vznesl dotaz, jak
může být přidělena dotace FC Blajkec, které ještě nevyúčtovalo dotaci
za rok 2014?
Skalník
– Dotace nejsou vyplaceny na další
období, pokud není uzavřen ten
předchozí rok.
Mulíček
– Součástí žádosti je i čestné prohlášení, že nemá žadatel žádné závazky
vůči městu Modřice. Pokud tato
podmínka nebude splněna, nebude
dotace uvolněna. FC Blajkec dotaci
vyúčtoval – špatně nazváno, ale při
veřejnosprávní kontrole, která byla
zahájena a probíhá, nebyly předloženy potřebné účetní doklady.
Proběhlo hlasování o připomínkovaných návrzích dotací jednotlivě.
1. Protinávrh na usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Muzejní spolek Modřice ve výši
10 000 Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Procházka)
7 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová)
3 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Ventruba)
1. protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Muzejní spolek Modřice ve výši
260 000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)
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Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.1/2015.

2. protinávrh na usnesení (Skalník):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro římskokatolickou farnost ve výši
400 000 Kč.
Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
1 pro (Skalník)
3 proti (Havlátová, Chybíková, Ventruba)
9 se zdrželo (Šiška, Doleček, Brabec, Slaný, Šulová,
Kratochvíl, Tomandl, Bernátová, Procházka)
2. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

1. protinávrh na usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro římskokatolickou farnost ve výši
0 Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
3 pro (Bernátová, Procházka, Tomandl)
9 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
1 se zdržel (Skalník)
1. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro římskokatolickou farnost Modřice ve výši 500 000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.2/2015.

1. protinávrh na usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Městský fotbalový klub Modřice
ve výši 300 000 Kč.
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Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Procházka)
6 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Šulová,
Havlátová)
5 se zdrželo (Tomandl, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný)
1. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Městský fotbalový klub Modřice,
o. s., ve výši 500 000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.3/2015

1. protinávrh na usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Městský nohejbalový klub Modřice, z. s., ve výši 400 000 Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Procházka)
7 proti (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Šulová,
Havlátová, Kratochvíl)
4 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Ventruba, Slaný)
1. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Městský nohejbalový klub Modřice ve výši 545 000 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.4/2015.
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1. protinávrh na usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro FC Blajkec Modřice ve výši 10
000 Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Brabec, Slaný, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Havlátová, Doleček)
1. protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 6Z-6.3.5/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro FC Blajkec Modřice ve výši 0 Kč.
O návrhu se nehlasovalo pro přijetí
jiného usnesení.
2. protinávrh na usnesení (Kratochvíl):
ZMM schvaluje přesun částky 5000 Kč
z položky 5212 Jan Vonka Racing do
položky 5222 Junák – Svaz skautů
České republiky.
Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
6 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník,
Kratochvíl, Doleček)
2 proti (Šiška, Brabec)
5 se zdrželo (Ventruba, Slaný, Šulová, Havlátová,
Chybíková)
2. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

1. protinávrh na usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Junák – Svaz skautů ČR ve výši
30 000 Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
9 pro (Brabec, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl, Doleček)
1 proti (Šiška)
3 se zdržely (Chybíková, Havlátová, Šulová)

Zprávy z radnice
1. protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem
usnesení 6Z-6.3.6/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro Junák – Svaz skautů ČR ve výši
25 000 Kč.
návrhu se nehlasovalo pro přijetí
jiného usnesení.
1. protinávrh na usnesení (Procházka):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO
Brabrouci Modřice ve výši 50 000
Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
4 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník)
4 proti (Šiška, Brabec, Doleček, Šulová)
5 se zdrželo (Chybíková, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl)
1. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO
Brabrouci Modřice ve výši 40 000
Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.7/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace do
rozpočtu města Modřice na rok 2016
pro PČR OOP Rajhrad na zřízení cyklohlídky ve výši 5000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
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Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Skalník)
0 proti
2 se zdrželo (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.8/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotací do rozpočtu města Modřice na rok 2016 v
celkové výši 2 760 000 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný,
Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.3.9/2015.

6.4 Projednání zařazení investičních
akcí do rozpočtu města na rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
tabulku návrhu investičních akcí
města zařazených do rozpočtu
města na rok 2016. Celkově se jedná
o částku 24 241 900 Kč, ze které
největší podíl mají: PD víceúčelové
sportovní haly 6 000 000 Kč, nákup
rodinného domu nám. Svobody 171
5 300 000 Kč, rekonstrukce topení v
bytovém domě Sadová 563 3 000 000
Kč a výstavba chodníku a komunikace k mateřské škole ulice Zahradní 4
000 000 Kč.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na položku 6121 na
délku chodníku k Mateřské škole
Modřice.
Šiška
– U chodníku bude provedena přeložka vedení NN, odstranění stávající
a vybudování komunikace parkovací
plochy a chodníku. Délka je od ul.
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Spojovací až k branám mateřské
školy.
Skalník
– Vznesl dotaz na rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za Humny – počítá
se s opravou celé lokality i ulice Mayerova? Kdy se daná lokalita opraví?
Jedná se o komunikaci města.
Höklová
– Mapuje se současný stav. Lokalita
neodpovídá požadavkům BVK, a. s.
Dle zjištění se bude postupovat dál.
Šiška
– V rámci následujících 2–3 let se s
opravou této lokality nepočítá. Nyní
se bude prověřovat spádovost a
funkčnost potrubí, až se opraví, co je
pod komunikací, bude se opravovat
samotná komunikace.
Kratochvíl
– Vznesl dotaz na položku, úkryt
pro stroje PBDS. Jak bude přístřešek
vypadat za 250 000 Kč?
Chybíková
– Zvolil se jiný systém údržby zeleně
v PBDS (neprovádí četa, ale údržbář
svými stroji), proto je nutné vybudovat přístřešek pro úklidové stroje
a nářadí např. pro sekačku a další
nutné věci na údržbu.
Bude umístěn pod nástupní rampou,
jedná se o ocelový přístřešek s dřevěným opláštěním, není vypracován
nákres, částka je orientační.
Tomandl
– Vznesl dotaz na rekonstrukci NS
90. Proč jsou dvě oddělené položky
na rekonstrukci?
Šiška
– V objektu je umístěna pracovní
četa a městská policie. Proto 2x
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rekonstrukce – jedna rekonstrukce v
prostorách městské policie a druhá
rekonstrukce pro pracovní četu.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení investičních
akcí města do rozpočtu města Modřice na rok 2016 dle předloženého
návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.4/2015.

6.5 Projednání rozpočtu města Modřice
na rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh rozpočtu města Modřice na
rok 2016, který připravila pracovní
skupina Šiška, Chybíková, Mulíček
na základě předložených požadavků jednotlivých odborů, žádostí o
dotace, návrhu na investiční akce a z
potřeb města pro svůj bezproblémový chod. Na straně příjmů je celková
částka navržena zejména ve vztahu
k daňovým výnosům na úrovni
roku 2014, neboť rok 2015 byl velmi
rozkolísaný a ještě dnes nevíme ani
přibližné číslo, kde by se celkové
příjmy z daňových výnosů měly
pohybovat.
Celková výše příjmů bez dotačních
titulů je navržena 89 585 100 Kč.
Na straně výdajů je vycházeno
zejména z požadavků jednotlivých
odborů, na zajištění vlastního
chodu města a z připravovaných
investičních akcí, kde již hlavní roli
plní příprava výstavby víceúčelové
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sportovní haly. Jednotlivé investice
jsme projednali v bodě 6.4 dnešního
programu a dotace v bodě 6.2?
Celková výše výdajů je navržena
92 531 100 Kč
Výše splátky úvěrů jsou celkem
3 850 000 Kč
Součástí návrhu rozpočtu je dle Vyhlášky Ministerstva ﬁnancí ČR o rozpočtové skladě také Druhové členění
rozpočtu.
Rozpočet je tedy navržen jako schodkový se schodkem 2 946 000 Kč, který
společně se splátkou úvěru bude
kryt z rozpočtové rezervy z let minulých, která po rozpočtovém opatření
č. 5/2015 činní částku 38 335 352 Kč.
Po započítání ﬁnancování se předpokládá rozpočtová rezerva z návrhu
rozpočtu roku 2016 k 31. 12. 2016 ve
výši 31 539 352 Kč. Poslední přílohou
podkladů jsou návrhy na usnesení
předložené Finančním odborem.
Další komentář předsedkyně Finančního výboru Šulová.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, v jaké položce je
zahrnut nákup domu Vaňkových?
Mulíček
– Položka 3639.
Bernátová
– Položka 3745 – kolik z celkové
částky 7,5 mil. korun bude věnováno
na výsadbu zeleně?
Mulíček
– Cca 1 550 000 Kč bude na výsadbu
zeleně.
Kratochvíl
– Navrhl vypracovat podrobnější
rozpis položek.
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Mulíček
– Jak bude rozpočet schválen,
budou položky podrobněji rozpracovány a umístěny na internetu.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet města Modřice
nárok 2016 ve výši 89 585 100 Kč na
straně příjmů a ve výši 92 531 100
Kč na straně výdajů jako schodkový
se schodkem ve výši 2 946 000 Kč a
ﬁnancováním ve výši
- 6 796 000 Kč bez výhrad. K ﬁnancování bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.5.1/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje jako závazný ukazatel
rozpočtu města Modřice roku 2016
oddělení paragraf odvětvového
třídění dle Vyhlášky Ministerstva
ﬁnancí ČR o rozpočtové skladbě č.
323/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále stanovuje jako závazný ukazatel Třídy druhového třídění
dle Vyhlášky Ministerstva ﬁnancí
ČR o rozpočtové skladbě č. 323/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice roku
2016 schválené dotace na rok 2016
ve výši 2 760 000 Kč a schválené
příspěvky klientům Pasivního bytového domu pro seniory na rok 2016
ve výši 144 000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
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10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.5.2/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi
zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2016.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.5.3/2015.

6.6 Stanovení závazných ukazatelů
rozpočtu zřízeným příspěvkovým
organizacím
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrhy usnesení a rozpočty na rok
2016 od Mateřské školy Modřice
a Základní školy Modřice. Našim
příspěvkovým organizacím musíme
jako zřizovatelé stanovit závazné
ukazatele rozpočtu, aby je bez našeho vědomí nemohli překročit.
Další komentář vedoucí Finančního
odboru Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci
Mateřské škole Modřice závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2016,
kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 2 042 000 Kč, zlepšený
výsledek hospodaření a v max. výši
2 % provozního příspěvku 2 042 000
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Kč a náklady na platy SU 521 ve výši
261 000 Kč.
20:45 hodin odešel zastupitel Skalník.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
1 se zdržel (Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.6.1/2015.

20:48 přišel zastupitel Skalník.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci
Základní škole Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016, kterými
jsou celkové provozní výnosy ve
výši 6 110 000 Kč, zlepšený výsledek hospodaření v max. výši 2 %
provozního příspěvku 6 110 000 Kč a
náklady na mzdy SU 521 ve výši 840
000 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.6.2/2015.

Bod 7 – Projednání rozpočtových
výhledů
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
7.1. Rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017
Jelikož město dle zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů musí
mít schválené rozpočtové výhledy
min. na 2 roky dopředu a současně
musí provádět jejich aktualizace, je
zastupitelům v podkladech předložen návrh rozpočtového opatření č.
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1/2017 rozpočtového výhledu na rok
2017, který byl projednán a schválen
na 2. zasedání ZMM dne 8. 12. 2014
pod číslem 2Z-7.2/2014. Jelikož došlo
k úpravě a změnám v příjmech a
současně některé plánované investice budou díky přípravě a výstavbě
sportovní haly posunuty, je nutné
projednat rozpočtové opatření:
Strana příjmů se navyšuje
o 2 405 000 Kč na
90 156 000 Kč
Strana výdajů se ponižuje
o 2 297 000 Kč na
107 201 000 Kč
Splátky úvěrů jsou ve výši
2 700 000 Kč
Schodek rozpočtu a ﬁnancování bude
uhrazen z rozpočtové rezervy města
z let minulých v celkové výši –
19 745 000 Kč. Na rezervě by městu
na konci roku 2017 mělo zůstat
11 794 352 Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2017 rozpočtového výhledu na rok
2017 ve výši příjmů 90 156 000 Kč a
ve výši výdajů 107 201 000 Kč jako
schodkový se schodkem ve výši 17
045 000 Kč a ﬁnancováním ve výši
- 19 745 000 Kč bez výhrad. K ﬁnancování bude využita rozpočtová rezerva
města Modřice z předchozích let.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-7.1/2015.
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7.2. Rozpočtový výhled na rok 2018
Město musí mít schválené rozpočtové
výhledy minimálně na 2 roky dopředu. Je schváleno rozpočtové opatření pro rok 2017 a v podkladech
zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového výhledu 2018 včetně tabulky
navrhovaných investičních akcí.
Rozpočtový výhled je navržen:
Rozpočtové příjmy
91 806 000 Kč
Rozpočtové výdaje
124 181 000 Kč
Splátka úvěru
- 2 700 000 Kč
Výhled je navržen jako schodkový
se schodkem ve výši – 32 375 000
Kč. Schodek je plánován vyrovnat
přijetím úvěru ve výši 30 000 000 Kč
na výstavbu haly, pokud nebude
možné získat dotace na jeho stavbu
(které dnes nevíme, jestli vůbec
budou vypsány) a z rozpočtové
rezervy let minulých, která je k 1. 1.
2018 ve výši 11 794 352 Kč. V případě
přijetí úvěru nebo jiného ﬁnancování (např. dotace) ve výši 30 miliónů
by na konci roku 2018 zůstalo na
rezervě města řádově 7 mil. Kč. V
roce 2018 bude stěžejní investiční
akcí dokončení výstavby Víceúčelové sportovní haly v částce cca 55 milionů korun. V těch dvou rozpočtech
je hala plánovaná ve výši 95 mil. Kč,
tak jak je navržená z architektonické
soutěže. Je otázka, jak se podaří
stavba vysoutěžit. Dá se říci, že se
bavíme o částce maximální.
V rozpočtu výhledu nejsou obsaženy žádné dotační tituly, neboť dnes
nevíme a nemůžeme říci, zda nějaké
budou. Město nemá žádné přiznané,
aby s nimi mohlo v rozpočtovém
výhledu počítat.
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V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Navrhl zahrnout do výhledu i
ﬁnance na kamerový systém.
Šiška
– Pro kamerový systém je v současnosti zpracovávána studie řešitelnosti, jestli to vůbec půjde a kolik by to
mělo stát, jakmile budou dokončeny
podklady, bude předloženo na ZMM
řádově během půl roku v rámci
rozpočtového opatření. Je možné, že
by se realizovalo již příští rok.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na
rok 2018 ve výši příjmů 91 806 000 Kč
a ve výši výdajů 124 181 000 Kč jako
schodkový bez výhrad. Schodek
rozpočtu a k ﬁnancování rozpočtu
bude využita rozpočtová rezerva z
let minulých a přijetí úvěru ve výši
30 miliónu korun.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník,
Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-7.2/2015.

Bod 8 – Zpráva z Finančního výboru
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání Finančního výboru č. 9
ze dne 16. 9. 2015, č. 10 ze dne 21. 10.
2015 a č. 11 ze dne 18. 11. 2015.
Další komentář předsedkyně Finančního výboru zastupitelka Šulová.
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Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 9 ze dne
16. 9. 2015, zápis č. 10 ze dne 21. 10.
2015 a zápis č. 11 ze dne 18. 11. 2015 z
jednání Finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-8.1/2015.

8.2. Projednání pololetní odměny členům Finančního výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh pololetních odměn členů Finančního výboru, kteří nejsou členy
ZMM. Jedná se o Ing. Obdržálka a
Ing. Dolečkovou, kterým předsedkyně výboru navrhuje odměnu ve výši
1000 Kč.
Další komentář předsedkyně Finančního výboru zastupitelka Šulová.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje pololetní odměnu
členům Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMM ve výši Ing. Obdržálek 1000 Kč a Ing. Dolečková 1000 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-8.2/2015.
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Bod 9 – Zprávy z Kontrolního výboru
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
9.1 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi Zápis
z kontroly provedené Kontrolním
výborem ZMM dne 11. 11. 2015 na
Údržbu veřejných prostranství
ve městě Modřice včetně Popisu
pracovní náplně vedoucího pracovníka údržby a čištění města ze dne
1. 8. 2014, Popisu pracovní náplně
zaměstnanců ze dne 1. 7. 2012 a
vyjádření kontrolovaného subjektu
ke kontrole provedené Kontrolním
výborem ZMM dne 11. 11. 2015 a dále
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru – analýza činnosti Redakční rady.
Komentář předseda Kontrolního výboru
zastupitel Tomandl.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Okomentovala provedenou kontrolu v pracovní četě. Závěrem shrnula
doporučení Kontrolního výboru, a to
zejména přijmout dva nové pracovníky do čety z důvodu rozrůstajících
se ploch údržby. Kontrolní výbor se
rozhodl pro opětovné zkontrolování
knihy jízd auta pracovní čety a na
příštím ZMM podá zprávu o kontrole.
Tomandl
– Okomentoval provedenou analýzu
Redakční rady. Ve Zpravodaji se
dává prostor k vyjádření jen jedné
straně, předloženo vyjádření jednoho z členů Redakční rady doktora
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Marečka, který se zprávou Kontrolního výboru cítí dotčen. Považuje výtky KV za urážlivé. Názory Redakční
rady jsou jednostranné, výjimku
tvoří jen zastupitelka Konvalinková,
což přisuzují k dlouholetým personálním stálicím se vztahem na
vládnoucí koalici. Redakční rada je
nezávislá jen s výhradami vzhledem
k tomu, že město je vydavatelem
Zpravodaje a rozhoduje nejen o
pracovním poměru těchto členů,
ale i o výši jejich platu a odměnách.
Shrnul doporučení KV, a to zejména
vyhrazení výhradní pravomoci ZMM
k dohledu nad sdělovacími prostředky místní samosprávy. Ustanovit
funkci redaktora, jmenovat 2–6 členů
redakční rady z kandidátů navrženými jednotlivými zast. kluby.
Šiška
jaké budou náklady na Zpravodaj
při platbě redaktora a která politická strana se vysloveně proﬁluje
ve Zpravodaji? V jakém pracovním
poměru je předsedkyně Redakční
rady Kateřina Koubková k městu
Modřice? Do funkce ji jmenuje zastupitelstvo, ale není zaměstnancem
města. Základní škola je samostatný
právní subjekt, nemá s městem nic
společného.
Tomandl
– Nemyslel stranu politickou, ale
jednu názorovou stranu. Ředitelka
má vazbu na město. Město zřizuje
základní školu a jmenuje ředitelku,
tudíž má návaznost na město.
Bernátová
– Kde je řečeno, že bude redaktor
placen?
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Šiška
– V zápise je uvedena adekvátní
odměna pro redaktora.
Chybíková
– Na začátku volebního období měly
všechny volební strany možnost navrhnout si své zástupce do Redakční
rady a byla navržena pouze paní
Konvalinková.
Tomandl
– V současnosti by zastupitelé
přistupovali jinak a navrhli by svého
zástupce. Uvedl jeden konkrétní
případ, kdy Ing. Ch. psal nějaké články o církvi, nějakých procesích a
setkávání věřících a psal o známých
farářích z doby nesvobody. Kdy
jsem vznesl dotaz na Redakční radu,
z jaké doby nesvobody? Doba nesvobody je doba od roku 1938–1945.
V roce 2007 se vydal zákon, který
stanovil, že od roku 1948 do r. 1989
byla doba totalitní moci. A odpověď
Redakční rady byla bez uvedení
důvodu, proč mi tak odpověděli,
Redakční rada dle jeho názoru není
nestranná.
Chybíková
– Tato poznámka soudruha Tomandla ji nepřekvapuje, nic víc nebude
komentovat.
Skalník
– Redakční rada by neměla reagovat
na chybu k danému článku pod
čarou, protože autor článku nemůže
reagovat v daném čísle. Pokud zastupitel vystoupí se svým názorem,
je nevhodné, aby na něj bylo reagováno 2x delším textem, což Redakční
rada povolila. Opozice nemůže
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reagovat na články, které vyjdou ve
Zpravodaji, protože je nevidí, a musí
reagovat až v jiném čísle Zpravodaje, což už si občané nemusí dát do
souvislosti. Protože starosta může
reagovat na Skalníka ve stejném
čísle, ale Skalník nemůže reagovat
na starostu ve stejném čísle.
Šiška
– Uvedl, že nikdy nereagoval na článek pana Skalníka ani nikoho jiného
z opozice ve stejném čísle Zpravodaje. Pokud reagovala Redakční
rada, nemůže starostu s ní spojovat.
Příspěvky nejdou přes starostův
počítač. Vždy reaguje až v dalším
čísle Zpravodaje. Pokud najde pan
Skalník číslo Zpravodaje, ve kterém
starosta reagoval na jeho článek,
veřejně se mu omluví.
Tomandlová – občan – Občané se na
zasedání ZMM nevyskytují, diskutují
na ulici a Zpravodaj se jim nelíbí. Už
to není „náš“ modřický Zpravodaj,
ale je to politický boj mezi opozici a
koalicí. Lidé chtějí slyšet, co se tady
děje, a ne politický boj. Stačí uvést
jen usnesení, a ne kdo jak hlasoval
a kompletní zápis. Koho politika
zajímá, ten může přijít na zastupitelstvo. Zpravodaj by měl být o dění
v Modřicích, a ne o politickém boji.
Mohu to říct za polovinu Modřic.
Bernátová
– Nevím, s kým se setkáváte, nemůžete mluvit za 2500 lidí, že s tím
nesouhlasí. Já mám opačný názor
od občanů.
Morong – občan
– Všichni mají možnost navrhnout
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členy do komisí a kdo je schvaluje?
Jaká politická strana je Rada. Něco
jiného je navrhnout kandidáta a
něco jiného ho schválit.
Šiška
– RMM je schválená ZMM a má 4
zástupce z ODS a 1 zástupce z KDU-ČSL. Co vaším příspěvkem chcete
říct? Všichni kandidáti, kteří byli
navrženi do jakékoliv komise, byli
RMM schváleni.
Ventruba
– Sdělil, že vede Kulturně-školskou
komisi a tam je zastoupení všech
politických stran. Vzájemně dobře
spolupracují.
Hejtmánek
– Vznesl dotaz na pravidla pro
uveřejnění jmen ve Zpravodaji. Jako
jediný přispěvovatel byl jmenován.
Upozornil, že by ve Zpravodaji měla
být jména všech občanů nebo žádné.
Šiška
– Vzniklý stav prověří a sjedná
nápravu ve zveřejňování.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí Zápis z kontroly
provedené Kontrolním výborem
ZMM dne 11. 11. 2015 na údržbu veřejných prostranství ve městě Modřice a Zprávu o činnosti Kontrolního
výboru – analýza činnosti Redakční
rady ze dne 2. 11. 2015.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Skalník, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Slaný)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.1/2015.
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9.2 Projednání pololetních odměn členům Kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru nepředložil žádný návrh na odměny členům
Kontrolního výboru, kteří nejsou
členy ZMM. Dle složení není členem
ZMM pan Mgr. Jiří Tůma.
Další komentář předseda Kontrolního
výboru zastupitel Tomandl. Navrhl odměnu Ing. Tůmovi ve výši
1000 Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje pololetní odměnu členovi Kontrolního výboru, který není
členem ZMM, Mgr. Jiřímu Tůmovi ve
výši 1000 Kč
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.2/2015.

Bod 10 – Projednání plánu činnosti
orgánů města Modřice 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh plánu činnosti orgánů města
Modřice pro rok 2016. Zasedání
ZMM jsou navržena 1x za 3 měsíce
dle ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, a to vždy v pondělí od 13
hodin. Schůze RMM jsou navrženy
1x za měsíc. Tento plán nevylučuje
uskutečnění mimořádných zasedání
ZMM nebo schůzí RMM. Zasedání
a činnost výborů a komise se řídí
interními plány jednotlivých orgánů.
V plánu jsou také navrženy plánova-
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né pravidelné body zasedání ZMM
a RMM.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Navrhl přesunout začátek zasedání
ZMM na 17. hodinu, dřívější zasedání jsou pro něho komplikace v práci.
Co vedlo k návrhu ve 13 hodin? 13
hodin je nesmysl.
Šiška
– Uvedl, že dřívější začátek jednání
ZMM byl z důvodu, aby netrvalo do
půlnoci. Jedná se pouze o návrh.
Není to nic, co vám vnucuje vedení
města. Zvolení zastupitelé mají právo být z práce uvolněni a mají nárok
na náhradu mzdy.
Procházka
– Uvedl svůj průzkum v okolních
městech na jejich termíny zasedání
ZMM. Začínají v 18 nebo 17 hodin.
Šiška
– Opakoval ještě jednou. Je to pouze
jeho návrh, zastupitelé mohou dát
protinávrh na jinou hodinu.
Tomandl
– Uvedl, že se jedná o neúctu k
občanům, kolik občanů se uvolní v
odpoledních hodinách?
Šiška
– Poněkolikáté zopakoval, že se
jedná jen o návrh. Zastupitelé mají
možnost dát protinávrh ve vztahu k
občanům. Nenapadejte návrh na 13
hodin, ale dávejte své návrhy.
Skalník
– Dal návrh na začátek ZMM v
17 hod.
Bernátová
– Uvedla, že poprvé po 26 letech
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má pocit, že se situace v Modřicích
mění a lidé se více zajímají o veřejné
dění. Dokazují to svou účastí na
ZMM (když jsme začínali, nebyl tu
nikdo) a především reakcemi ke zveřejněným informacím ve Zpravodaji.
Lidé ji zastavují a ptají se nebo vyjadřují svůj názor, ať už kladný nebo
záporný, k dění ve městě. Samozřejmě tuto změnu registruje i vedení
města, které se všemi prostředky
snaží tento trend zabrzdit. Ať už tím,
že omezuje zastupitelům nesmyslnými nařízeními možnost publikovat v
místním Zpravodaji, nebo změnou
času pro jednání ZMM z 18.00 na
13.00 hodin. Všichni víme, co je
cílem tohoto návrhu – zkomplikovat
situaci zaměstnaných neuvolněných
zastupitelů a především zamezit
účasti občanů města na schůzích
ZMM. Pro pracujícího občana to většinou bude znamenat, že se jednání
nebude moci zúčastnit. Podívá-li se
na současné složení zastupitelstva,
není v silách opozice tento nehorázný návrh na změnu času hlasováním
změnit. Uvedla, že doufá, že si to
slušní občané budou pamatovat.
Šiška
– Opět opakoval, že se jedná o návrh, ne nařízení. Očekává předložení
návrhů na termíny zasedání ZMM.
Doleček
– Navrhl začátek ZMM v 15 hod.
Kratochvíl
– Pokud by byl schválen začátek
ZMM ve 13 hod, velmi by mu to
zkomplikovalo práci pro zastupitelstvo.
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Procházka
– Navrhl ponechat stávající začátek
v 18 hod.
3. protinávrh na usnesení (Procházka):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů
města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 18
hodin.
Hlasování o 3. protinávrhu usnesení:
4 pro (Tomandl, Bernátová, Skalník, Procházka)
5 proti (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová,
Slaný)
4 se zdrželi (Kratochvíl, Ventruba, Doleček, Šulová)
3. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

2. protinávrh na usnesení (Doleček):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů
města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 15
hodin.
Hlasování o 2. protinávrhu usnesení:
2 pro (Ventruba, Doleček)
5 proti (Tomandl, Bernátová, Skalník, Kratochvíl,
Procházka)
6 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Brabec, Havlátová,
Slaný, Šulová)
2. protinávrh na usnesení nebyl přijat.

1. protinávrh na usnesení (Skalník):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů
města Modřice v roce 2016 s úpravou zahájení zasedání ZMM v 17
hodin.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
1. protinávrh na usnesení byl přijat pod pořadovým číslem 6Z-10.1/2015.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů
města Modřice v roce 2016 s úpra-
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vou zahájení zasedání ZMM ve 13
hodin.
O návrhu na usnesení se nehlasovalo
pro přijetí 1. protinávrhu na usnesení.
Bod 11 – Různé, diskuse
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
11.1 Nadstandard na dopravní systém
IDS JmK
V podkladech zastupitelé obdrželi
vyčíslenou částku požadovanou
ﬁrmou KORDIS JmK, a. s., na úhradu
zajištění nadstandardního provozu
noční linky N94 pro rok 2016, noční
linka, která jezdí z Brna do Modřic
cca od 22 hod do 5 hod.
Cena nadstandardu je vyčíslena pro rok
2016 na částku 472 896 Kč.
Pro orientaci částky z předchozích
letech:
2015 – 459 506 Kč
2014 – 437 561 Kč
2013 – 434 925 Kč
2012 – 433 679 Kč
Cena na rok 2016 je zvýšena o 13 900 Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje ﬁnanční příspěvek do
systému IDS JmK za nadstandard
dopravní obslužnosti města Modřice
za rok 2016 ve výši 472 896 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
1 proti (Bernátová)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.1/2015.

11.2 Tarif stočného pro rok 2016
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V podkladech zastupitelé obdrželi přípis Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Hybešova 254, Brno (dále
BVK, a. s.), ve kterém je předložen
návrh tarifu stočného v Modřicích
pro rok 2016 a úprava nájemného
za využívání kanalizační sítě města
Modřice společností BVK, a. s.
Výše tarifu stočného je stanovena ve
výši 33,36 Kč/m3 bez DPH. Cena je
stejná jako v roce 2015. Výše nájemného je pro rok 2016 navržena na 4
750 000 Kč bez DPH. Částka je stejná
jako v roce 2015.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje tarif stočného ve městě
Modřice pro rok 2016 ve výši 33,36
Kč/m3 bez DPH a cenu nájemného
za užívání kanalizační sítě města
Modřice ve výši 4 750 000 Kč bez
DPH.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.2/2015.

11.3 Dodatek č. 2 k plánovací Smlouvě
ze dne 18. 6. 2015
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a text Dodatku č. 2 k plánovací Smlouvě uzavřené dne 18. 6.
2015 mezi městem Modřice a ﬁrmou
IG Watteeuw ČR, s. r. o., Vídeňská
231, Brno (stavebník) na úpravu termínu dokončení napojení kanalizace
do 31. 5. 2016.
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Další komentář vedoucí Majetkového
odboru Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dodatek č. 2 k plánovací
Smlouvě uzavřené dne 18. 6. 2015
mezi městem Modřice a ﬁrmou IG
Watteeuw ČR, s. r. o., na posun termínu dokončení napojení splaškové
kanalizace do 31. 5. 2016.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.3/2015.

11.4 Žádost o změnu Územního plánu
Modřice
Dne 1. 12. 2015 zastupitelé dodatečně
elektronickou poštou obdrželi žádost
paní Z. K., Spáčilova 9, Brno o změnu ÚP Modřice v lokalitě Zahrádky – Želešický kopec západně od
silnice I/52. V dnešní době je před
dokončením nový ÚP a nebylo by na
místě již nyní schvalovat změnu ÚP.
Město by mělo počkat do deﬁnitivního vydání nového ÚP a následně
o změnách rozhodnout. Žádost byla
podána po termínu připomínek k dokončovanému nového ÚP. Následně
dne 2. 12. zastupitelé opět elektronicky obdrželi text Doplnění žádosti ze
dne 30. 11. 2015 od paní K.
Další komentář vedoucí Majetkového
odboru Höklová.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Uvedla příklad pražské ﬁrmy
Kotona, která také žádala o změnu
územního plánu, tu jsme zamítli a o
čtvrt roku později to bylo schváleno.
Šiška
– Město je pár měsíců před vydáním
nového územního plánu.
Skalník
– Lidé se mohli během veřejného
projednání vyjadřovat, učinila to
žadatelka?
Procházka
– Vznesl dotaz na termín schválení
nového územního plánu? Zásady
územního rozvoje JmK se posunuly
velkým způsobem. Počká se na koordinaci územního plánu se Zásady
územního rozvoje?
Höklová
– Jednalo se o schválení změny č. 9.
Změna není dokončena vzhledem
k vypracovávání nového územního
plánu. Žadatelka námitku v rámci
projednání nového územního plánu
nepodala.
Termín schválení nového územního
plánu cca polovina příštího roku.
Šiška
– Zásady územního rozvoje, pokud v
této podobě budou schváleny, opět
budou napadeny. Budeme požadovat, aby v této lokalitě byly konkretizovány dopravní stavby. Nebude
se tedy čekat na koordinaci s naším
novým územním plánem.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá žádost o změnu ÚP Modřice podanou Z. K. dne 30. 11. 2015.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havláto-
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vá, Slaný, Šulová, Ventruba, Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.4/2015.

DISKUSE, RŮZNÉ
Bernátová
– Žádala o odpovědi na základě své
žádosti, jakým způsobem došlo ke
změně termínu osázení a ozelenění
vodní plochy na pomezí katastru
Modřic a Přízřenic a kdo tuto změnu
odsouhlasil. Proč po ﬁrmě Agromeli
nepožadujeme sankce dle smlouvy?
Budete reklamovat donekonečna?
Šiška
– Žádná změna nebyla schválena,
osázení zeleně je dle projektové
dokumentace a my tuto výsadbu
dnes u ﬁrmy Agromeli reklamujeme.
Celkem byly podány dvě reklamace
v červnu a září toho roku. Čekalo se
do jara letošního roku, jestli zeleň
vzejde. To se nestalo, proto následovala další reklamace.
Höklová
– S ﬁrmou jsme v kontaktu a sankce
zvažujeme. Agentura ochrany přírody a krajiny výsadbu kontrolovala a
neshledala závady.
Šiška
– Další dotaz paní Bernátové byl na
lokalitu u Primálu, kde nejsou splněny termíny uvedení pozemku do
stavu k zemědělskému využití. Do
30. 9. 2015 měla být lokalita určena k
osetí. Firma GAS Transport nekoná,
jak má. Neustále urgujeme, řešíme
přes právní kancelář. Dnes se stavba
dokončuje a mělo by být v brzké
době dokončeno.

www.mesto-modrice.cz

Bernátová
– Zeptala se, jestli ke změně termínů
existuje nějaký doklad. A jak sdělíte
té ﬁrmě, že posouváte termíny?
Např. jste uvedl na jednání ZMM,
že do 31. 8. 2015 budou dokončeny
terénní úpravy, a pak na dalším
ZMM, že to bude do 30. 9. 2015. Jak
sdělujete změnu termínů ﬁrmě –
ústně, nebo písemně?
Šiška
– Termíny byly stanoveny při
soudním přelíčení. První termín byl
stanoven v soudním líčení během
května či června, a to termín 31. 8.
na dokončení úprav. Na konci srpna
se dělalo deﬁnitivní rozhodnutí u
soudu a tento termín byl v rámci
soudního líčení posunut do 30. 9.
2015. My jsme dodatek neuzavírali,
žádný termín neposouvali, vždy to
bylo v rámci dohody.
Bernátová
– Pokud vím, proběhly mimosoudní
dohody, ne soudní líčení
Šiška
– Ano, bylo to v rámci mimosoudní
dohody
Procházka
– Ale říkal jste soudní líčení, takže
změny byly schváleny mimosoudní
dohodou? Protože zasedal jen jeden
soud.
Šiška
– Ano, to je pravda.
Skalník
– Vznesl dotaz na vyjádření města k
rozšiřování drtičky pet lahví a Remetu. Bude se obec proti těmto ekologicky náročným procesům bránit?
Chybíková
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– Remet – neděje se nic, ﬁrma prozatím koupila pozemky dle výpisu z
katastru.
Ohledně rozšíření provozu pet lahví:
proběhlo zjišťovací řízení a rozšíření
se nebude projednávat dle zákona. Může tam být umístěna, je to v
souladu s naším územním plánem.
V rámci zjišťovacího řízení je možné,
aby se vyjádřil každý občan i každý
zastupitel.
Šiška
– Stavba je v souladu s územním
plánem. Můžeme zakazovat jakoukoliv stavbu či rozšíření, ale pokud
je v souladu s územním plánem, tak
stavební úřad vše povolí.
Tomandl
– Drtička pet lahví nezatěžuje prostředí. Problém vidí ve společnosti
Remet, který zapáchá a nic se neděje. Pokud se tomu nechá volný průběh, vidí to jako závažný problém.
Pokud se tomu aktivně nepostavíme,
tak ten Remet to postaví.
Šiška
– Dneska ale nemáme žádný
podklad, na základě kterého by
město mohlo jednat. Pouze víme, že
areál koupila ﬁrma Remet a Kovolit.
Zápach dle zákona není měřitelná
veličina. Ohledně Kovolitu jsme dali
podnět k prošetření Inspekcí životního prostředí. Vše prověřeno a vše
bez závad.
Slaný
– Bylo několik kontrol a vždy vše
bylo v pořádku.
Chybíková
– Při návštěvě Remetu, který je
mimo náš katastr, bylo zjištěno, že
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tam probíhá průběžné měření škodlivin a to bylo v pořádku. Bránit se
proti Remetu můžeme, až proběhne
legislativní proces, do kterého se
můžeme zapojit.
Procházka
– Můžeme se účinně bránit v novém
územním plánu. Navrhl, aby v rámci
nového územního plánu byla vymezena výroba, jinak se pak dost těžko
může město bránit.
Ptáčková – občan
– Upozornila na rozšíření provozu
drtičky pet lahví. Má za následek
i významné zvýšení dopravy přes
město Modřice.
Chybíková
– Součástí zjišťovacího řízení je
rozptylová studie včetně posouzení
dopravy, a pokud limity splňuje,
není důvod, aby povolující orgán
neschválil.
Morong – občan
– Když není město Modřice v
katastru Remetu, to znamená, že se
nemůže bránit?
Šiška
– Nevyjadřujeme se k provozu, ale
můžeme dát podnět ke kontrole na
inspekci ŽP, to je vše.
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, jak může nahlásit
suché stromy např. na ulici Chrlická
u zahradnictví Brabec, zavoláním na
úřad?
Brabec
– Na ulici Chrlická je v tomto místě
nevhodné podloží.
Bernátová
– Několikrát upozornila na potřebu
zalití těchto stromů.
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Chybíková
– Ano, zavoláním na úřad. Technika
pro zalévání stromů je zahrnuta v
rozpočtu na rok 2016.
Bernátová
– Je pomník na nám. Svobody deﬁnitivně opravený?
Šiška
– Je opravený částečně po dvou
etapách. Třetí etapa je opěrná zídka,
kde je v jednání snížení ceny a pak
rekultivace zeleně.
Bernátová
– Kdy budou v lokalitě Bobrava
umístěny koše na psí exkrementy?
Chybíková
– Na jaře příštího roku i souběžně s
kontejnery na tříděný odpad budou
umístěny..
Ptáčková
– Navrhla podněty na zlepšení životního prostředí ve městě Modřice.
1. Provádět průběžné kontroly a údržbu technického stavu chodníků k
zajištění bezpečnosti chodců a dětí.
2. Nárokovat pravidelné provádění
úklidu nánosů polétavého prachu
a odpadů na obvodových silnicích
města R52 a R152, na mostech a nájezdech a zastávkách MHD u jejich
vlastníků.
3. Provádět průběžnou kontrolu pořádku na stanovištích kontejnerů a
zajistit průběžnou kontrolu úrovně
služeb provádění svozu odpadů, čištění komunikací a stříhání trávníků
ke snížení marných nákladů města
a zvýšení kvality služeb a životního
prostředí
Tomandlová – občan – Vznesla požadavek na umístění laviček u rybníka.
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Šiška
– Na jaře budou umístěny.
Morong – občan
– Domnívá se, že každý rok se
opravují stejná místa v Modřicích –
kanály, chodníky a komunikace.
Šiška
– Žádné místo se neopravuje za
jeden rok dvakrát, opravuje se postupně. Může to být stejná lokalita,
ale jiný úsek.
Hejtmánek
– Vznesl podnět k jednání na zrušení
třetí tarifní zóny města Modřice.
Šiška
– Zóny jsou stanoveny dle katastru.
Jednání s ﬁrmou KORDIS proběhlo,
ale nebylo úspěšné.
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Ptáčková
– Navrhla, aby město jednalo o
zrušení třetí tarifní zóny ve smyslu
velkého dopravního zatížení ulice
Brněnská, zejména smyčky, tam projíždí až 280 autobusů denně, a tuto
dopravní zátěž vyměnit za začlenění
do jiného cenového tarifu. V severních částech Brna a Brna-venkova
jsou tarifní zóny nastaveny jinak, na
jihu do toho zasahuje „lobby“ dopravních ﬁrem. Je potřeba o změně
tarifní zóny jednat.
Ukončeno ve 23:00 hodin.

Novoroční Projev Starosty
Vítám Vás v tomto mrazivém podvečerním čase posledního dne roku 2015 zde před
modřickou radnicí, abychom se společně rozloučili se starým rokem a přivítali v
nepatrném předstihu rok nový, rok 2016.
Je to až neuvěřitelné, jak nám ten čas letí, ale není to tak dávno, co jsme zde společně
vítali rok 2015 jako nový a dnes se s ním loučíme jako se starým. Dnešní poslední den
každý zavzpomíná na uplynulých 365 dní a provede malou bilanci svých úspěchů i
nezdarů. Pro některé to byl rok plný úspěchů, pozitiv a štěstí, pro některé zase rok
samých neúspěchů a zklamání. I přesto se ale člověk musí dívat stále především do
budoucnosti, do dalšího nového období, a pevně věřit, že bude ten další rok přece
jen lepší.
Pro město to byl rok zejména velkých příprav. První ucelený rok po komunálních
volbách se vyznačoval především v přípravě plánovaných investičních akcí, které
měly vesměs všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu města ve svých
volebních programech. Tak mohla pokračovat projektová příprava postupné rekonstrukce chodníků ve městě, příprava realizace úpravy přístupové komunikace k ma-

Zprávy z radnice

481

Zpravodaj 1/2016

teřské škole na ulici Zahradní a v první řadě dále probíhající postupné přípravné
práce na budoucí výstavbě víceúčelové sportovní haly, kde po ukončené architektonické soutěži nyní probíhá výběrové řízení bez uveřejnění na dodavatele projektové
dokumentace a na zajištění autorského dozoru. Během roku bylo také realizováno
několik drobných investičních akcí, jako např. rekonstrukce VO ulice Žižkovy a zbytku ulice Masarykovy, prodloužení dešťové kanalizace na ulici U Hřiště, dokončení
rekonstrukce a zprovoznění objektu rodinného domu Poděbradova 413 k lékařským
účelům atd. Z neinvestičních akcí bych rád zmínil zahájení provozu linky hromadné dopravy do lokality Bobrava a zahájení postupného převodu inženýrských sítí
v této lokalitě do majetku města. K těmto významnějším projektům se pak řadí řada
drobných aktivit, které měly vést zejména ke zkvalitnění života v našem městě, jako
např. pasportizace zeleně, vypracování projektů výsadby zeleně, pořízení kvalitní
techniky pro údržbu městského majetku atd.
Na poli politickém to byl po dlouhé době rok, kdy se nekonaly žádné volby. Nově
zvolené zastupitelstvo plně započalo v tomto roce pracovat. Připravovaly se citované
investice a upravovaly se legislativní záležitosti města. Jak se nastavená legislativa
osvědčila, můžete posoudit vy sami prostřednictvím modřického Zpravodaje.
Co nám přinese rok nový, nedokážeme dnes říci. Především to bude opět rok volební, kdy nás v Modřicích čekají mimo krajské volby i volby zástupce našeho obvodu do senátu ČR. Pro město by v investiční oblasti mělo být realizováno několik
drobných projektů jako rekonstrukce příjezdové komunikace a jejího okolí k mateřské škole, výměna topného systému bytového domu města na ulici Sadová a rekonstrukce chodníku v severní části ulice Masarykovy. Hlavním úkolem pro rok 2016 je
však získání stavebního povolení pro výstavbu víceúčelové sportovní haly a vydání
nového územního plánu města. K těmto stěžejním plánům se pak opět řadí mnohé
menší projekty ať už v oblasti školních zařízení či rozvoje a údržby veřejné zeleně.
Věřím, že to, co je naplánováno a zahrnuto do rozpočtu města na rok 2016, se bude
dařit v průběhu roku plnit. Současně jsem přesvědčen, že vy všichni budete jednou
z hlavních hybných sil při plnění všech vytčených cílů a současně hlavním kritikem
při hodnocení plnění úkolů.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, jménem vedení města Modřice i jménem
svým, vám všem popřát do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, mnoho pracovních úspěchů a plno lásky. Přeji vám, abyste si v novém roce splnili všechna svá
předsevzetí a dosáhli všech svých vytčených cílů.
Ať žije nový rok 2016.
Ing. Josef Šiška
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
K příspěvkům z 12/2015
Omlouvám se za svou neúčast na prosincovém jednání ZMM z důvodu operačního zákroku. Má žádost o
přesun jednání o 1-2 pracovní dny dopředu podaná 13.11.2015, byla starostou zamítnuta.

Žiji v Modřicích také od narození a jsem si jista, že i přistěhovaní spoluobčané mají
zájem na tom, aby město bylo ideálním místem k bydlení.
Rozvoj Modřic, oproti jiným obcím, byl z historického hlediska silně ovlivněn 2. svět.
válkou, kdy po jejím skončení došlo k odsunu 90% obyvatel. Velkou devizou města však byla a je blízkost Brna. Tedy lze předpokládat, že investory a zájemce o
pozemky k budování bytových domů a průmyslových zón nebylo potřeba lákat, či
přemlouvat. Jak vedení města tohoto potenciálu využilo ve prospěch města a jeho
obyvatel?
Abychom pro Modřice něco zajistili a vyjednali pane starosto, je nutné, abyste Vy
a Vaši kolegové nám umožnili se na vedení města aktivně podílet. Svůj zájem jsme
projevili již na ustavujícím jednání ZMM. Přijetím kandidatur na místa starosty a
místostarostů byli všichni navržení (Mikuš, Konvalinková, Bernátová) připraveni, v
případě zvolení, uvedené funkce s maximální odpovědností převzít a vykonávat. A
to platí i nadále.
Nejsem si vědoma, že jsme cokoli kritizovali, aniž bychom souběžně nepředložili
návrh jiného řešení.
Občané mohou někomu něco spočítat pane P., když mají o kontroverzních krocích
při správě města informace. Politická odpovědnost je právě o tom, svá rozhodnutí
obhájit při konfrontaci s jinými názory. Kdo by si dobrovolně sypal popel na hlavu?
Pokud jsou zastupitelé přesvědčeni o správnosti svých rozhodnutí, mohou je prezentovat.
Byla jsem také tím, kdo měl v žebříčku priorit politiku správy Modřic až na jednom
z posledních míst a staral se jen o své záležitosti, dokud jsem se nepřestěhovala do
bytu na Bobravě.
A my starousedlíci byli nuceni nakoupit vozy, abychom se z Bobravy vůbec někam
dostali. Nejsou výjimkou dvě auta v rodině. A kde zaparkují? To je už jejich problém....staví se dál.
Důsledky politických jednání zástupců města osobně pociťuji, jako obyvatelka Bobravy. Proto nepřestanu usilovat o převod kanalizace a vodovodu na Bobravě (jako
celku) do správy města, sjednocení podmínek pro údržbu soukromých pozemků,
splňujících podmínky veřejného prostranství, městem a další dosud nedořešené problémy v této lokalitě.
Pokud by se o přešlapech velké politiky nemluvilo a nepsalo, bylo by také u moci 25
let stejné vedení, jako je tomu v Modřicích.
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Opakovaně zaznělo, že účelem Zpravodaje je informovat občany o lokálních záležitostech, které nejsou zajímavé pro celostátní veřejnoprávní média. Pak přestane být
jen „hlásnou troubou“.
Alexandra Konvalinková
P.S.: Od 1. 1. 2014 jsou občanská sdružení označována dle platné legislativy, jako spolky. ANO
2011 však již od května 2012 je hnutím.

Rekapitulace kroků iniciovaných, či podporovaných zastupiteli
za hnutí ANO 2011 v r. 2015
1. Zastoupení v RMM - neúspěšně.
2. Zajištění zvukových záznamů jednání ZMM s archivací bez čas. omezení (náš
vlastní záznam je občanům kdykoliv k dispozici).
3. Zveřejnění úplného zápisu jednání ZMM ve Zpravodaji. Strohá usnesení neobsahují komentáře, ani názory hlasujících.
4. Zajištění profesně zkušeného manažera s dlouholetou praxí v bezp.složkách a
zkušenostmi s vedením, na pozici určeného strážníka MP. I přes doporučení KV
a názorovou nejednotnost koalice, starosta prosadil svého člověka. Důsledky
tohoto rozhodnutí jsou zřejmé ve zprávě z kontroly Inspektorátem práce. Zajistili
jsme lepší propagaci posledního výběrového řízení na pozici strážníka, kde se
přihlásilo minimálně 5 kvaliﬁk. uchazečů s praxí v bezpečnostních složkách,
z nichž 3 s VŠ vzděláním a dlouholetou praxí. Výběrová komise, bez zástupců
opozice (jak jinak), rozhodla v průběhu prosince.
5. Umístění GPS ve vozech MP Modřice a technických služeb, zřízení kamerového
systému a fotopastí – neúspěšně.
6. Prodej nemovitosti za odhadní cenu bez úhrady provize realitní kanceláři a
daně z převodu nemovitosti městem Modřice – neúspěšně.
7. Snížení nákladů na tisk Zpravodaje - nejlevnější nabídka byla RMM vyloučena.
8. Objektivnost a obsahová pestrost Zpravodaje. Zajištění názorové různorodosti
v Redakční radě (podmíněno zastoupením cca ½ zástupců, či sympatizantů
opozičních stran).
9. Převod komunikací na Bobravě do vlastnictví města.
10. Zajištění rovných podmínek při správě pozemků splňujících podmínky „veřejného prostranství“ dle zákona.
11. Výstavba sportovní haly – transparentní průběh architektonické soutěže, bez neodůvodněné změny pořadí a opakování hlasování po již jednou odhlasovaném
pořadí vítězů.
12. Opakovaně usilujeme o optimalizaci rozdělení dotací a příspěvků jednotlivým
žadatelům.
13. Zajištění ﬁnancování projektů města z dotačních programů.
Jan Skalník
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Vážení občané,
reaguji na článek pana starosty.
Díky za něj, neb jsou v něm i informace, které před tím ve Zpravodaji nebyly. Cituji
občana: „Konečně jsou tam i zajímavé informace“. Proč to starostovi tak vadí?
Otázky pana starosty: „Co jste pro Modřice zajistili? Co jste pro Modřice vybudovali?
atd. jsou populistické a arogantní. Kdo má právo jednat za město, zastupitel nebo
starosta? Tudíž mi uniká smysl Vašich otázek. Jako by se ředitel ﬁrmy ptal člena
dozorčí rady, co pro ﬁrmu vyjednal a zařídil? Ale z případného špatného hospodářského výsledku se akcionářům zodpovídají právě členové, kteří ředitele zvolili.
Být starostou je Vaše rozhodnutí. Ukažte občanům, co jste udělal nad rámec svých
povinností, ve svém volném čase a co mělo význam pro většinu obyvatel a ne jen
pro malou skupinu vyvolených?
Já, jako většina pracujících, věnuji více jak 8 hodin denně svému zaměstnaní. Vámi
přiznaných 1300,- Kč měsíčně za práci zastupitele, věnuji na dětský den a jiné aktivity pro občany. Rozhodnutí dělat něco pro Modřice, je na úkor mého volného času.
Díky Vašemu přístupu toho však moc udělat nejde. Hnutí ANO navrhlo své zástupce
do většiny orgánů města - Vy jste prosadil své lidi. Často v duchu myšlenky: Kdo nic
nedělá, nic nezkazí, že?
A větou „kde k těmto tvrzením mají podklady“ jste odpověděl na vše. I kdybych začal
vyjednávat za město, jsem si plně vědom, že následně z titulu „statutárního zástupce
města“ budou všechny zásluhy Vaše. I proto se snažíme dokumentovat a publikovat
svou činnost, aby nedošlo k obdobným přím, kdo má jaké zásluhy.
Zastupitelé mají své povinnosti a ty si svědomitě plníme i přes to, že koalice dodává
zkreslené, nepřesné i nepravdivé informace.
Já v Modřicích od narození nežiji. Nestydím se za to a naopak to vnímám jako výhodu. Nejsem zaujatý, nemusím nikomu splácet dluhy, ani žádné protislužby. Mám poznatky z jiných měst, a díky těmto mám i jiný pohled na věc a vím, že vedení města
může fungovat jinak. Třeba, že může zastupitelstvo spolupracovat. Já osobně jsem
chtěl pomoci, ale byl jste to Vy, pane starosto, kdo mě a mé kolegy z kandidátky hnutí
ANO posadil na lavici opozice. Předkládáme vždy ověřené a zanalyzované postupy.
Srovnáváte současnost s dobou před 50 lety. Bohužel Váš způsob správy města se v
těchto časech zastavil. Nové metody řízení a managementu odmítáte. My se učíme
od těch, kteří jsou na vrcholu. Kteří třeba na dotacích získaly 60 miliónů pro město
navíc. Já vím, Modřice dotace EU nechtějí, tam je moc kontrol.
Ano... Modřice se stále rozvíjí a jsou obklopené (přesněji uzavřené) CT parky.
Ano... to je Vaše práce.
Ano... Modřice jsou i bohaté.
Budu citovat člověka, který není z Modřic, ale pracuje zde: „Noo, Modřice jsou opravdu bohaté, ale nějak to není moc vidět“. No není!
Erik Mikuš
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
Vážení spoluobčané,
reaguji na veřejnou výzvu pana starosty, která byla publikována v prosincovém čísle
našeho Zpravodaje. Ptá se v ní „křičící opozice“, která „neustále napadá a rozvrací
nastolený rozvoj a výstavbu města“ co pro Modřice zajistila, vybudovala a vyjednala? Sám si současně odpovídá, že nic.
Ve svém úvodu se starosta občanům omlouvá za značný rozsah a obsah posledních
čísel Zpravodaje, které jako demokraticky zvolené vedení města nemohli ovlivnit, neboť by se „rétorikou agresivní opozice stali netransparentní radnicí.“ Ano, určitě není
možné vyhovět všem občanům města. Ne všichni publikování zápisu ze zasedání
zastupitelstva přivítali, zejména ne stoupenci stávajícího vedení. Naopak řada dalších občanů má nyní konečně možnost poznat názorovou pluralitu zastupitelů. Koho
to nezajímá, tak to jednoduše přeskočí a nečte. Horší to bylo v minulosti, to nebylo
co přeskakovat. A jak je to s naší „agresivitou“ a našimi zásluhami? Domnívám se, že
úkolem opozice je kontrolovat koalici, upozorňovat na její chyby a současně nabízet
alternativní řešení. Tak by to mělo fungovat v normální demokratické společnosti.
Chápu, že publikované chyby, kterých se naše vládnoucí radniční koalice dopouští,
jsou pro ni nepříjemné. Návod je ale jednoduchý – tak se jich nedopouštějte a my
nebudeme mít co kritizovat! Pokud jde o naše „budovatelské výsledky“. Každému je
snad jasné, že v roli menšinové opozice nemůžeme prosadit takřka nic. To občané
nyní pěkně vidí v publikovaných zápisech ze zastupitelstva. Co jsme navrhovali, co
jsme chtěli prosadit a neprosadili, proti čemu jsme hlasovali.
Pokud vím, starosta je ve funkci teprve desátým rokem, připisovat si tedy všechny
zásluhy rozvoje města za posledních 50 let je neadekvátní.
Ke konci svého příspěvku hájí „obchodně-průmyslové centrum“ a zdůvodňuje zvýšenou dopravu, kterou připisuje zejména nakoupením aut starousedlíky a zvýšením
počtu občanů. V tom se právě názorově rozcházíme. Domníváme se, že bylo již dost
průmyslových hal, ta zvýšená doprava souvisí zejména s jejich masívní výstavbou
(nyní vesele pokračuje v „průmyslové zóně U Vlečky“). Chceme proto nyní věnovat
zvýšenou péči o zeleň a celkové životní prostředí, aby nás jednou další generace za
naše dědictví neproklínaly.
Jak je to s bohatstvím našeho města? Přečtěte si o schvalování rozpočtu podrobnosti
v zápise ze ZMM. „Bohaté“ jsou pouze „vyvolené“ spolky.
A na závěr – demokraticky zvolený starosta. I my všichni zastupitelé jsme byli demokraticky zvoleni a snažíme se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí i dle našich
časových možností, tuto funkci vykonávat. Někdo je holt v koalici a někdo jiný v
opozici.
Libor Procházka
osmodrice@seznam.cz
www.osmodrice.cz
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Informace pro občany

Povinnost spoleþenství vlastníkĤ jednotek (SVJ) zveĜejnit úþetní
závČrku ve sbírce listin podle novely zákona o úþetnictví
Dovolujeme si Vás informovat, že 1.1.2016 vstoupí v úþinnost zákon þ. 221/2015 Sb., kterým se
mČní zákon þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Novelou dochází mimo jiné
ke zmČnČ povinnosti zveĜejnit úþetní závČrku SVJ ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost
zveĜejnit úþetní závČrku ve sbírce listin pouze pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstĜíku
(SVJ se do obchodního rejstĜíku nezapisuje).
Od 1.1.2016 však zveĜejĖují úþetní závČrku i ty osoby, které se zapisují do veĜejného rejstĜíku,
kterým je rovnČž rejstĜík spoleþenství vlastníkĤ, a to dle zákona o veĜejných rejstĜících. Úþetní
závČrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také SVJ.
Pozor také na pĜechodná ustanovení zákona. Podle nich je potĜeba zveĜejnit také úþetní závČrku
spoleþenství vlastníkĤ za rok 2014 nejpozdČji do 31.3.2016 a úþetní závČrku 2015 nejpozdČji do
30.11.2017. Pro ostatní úþetní závČrky platí lhĤta pro zveĜejnČní závČrky podle zákona o úþetnictví
vždy nejpozdČji do 12 mČsícĤ od rozvahového dne (podle zákona o veĜejných rejstĜících však bez
zbyteþného odkladu).
PĜi nesplnČní povinnosti úþetní závČrku zveĜejnit hrozí poĜádková pokuta 100 000 Kþ. Pokud se
jedná o opakované porušení této povinnosti, soud vyzve k nápravČ a mĤže dokonce pĜistoupit k
zahájení Ĝízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.
Novela zákona o úþetnictví pro rok 2016 novČ umožĖuje pro vybrané úþetní jednotky, mezi které
patĜí také SVJ a bytová družstva (pokud nejsou auditovány), aby neukládali do sbírky listin
výkaz ziskĤ a ztrát (výsledovku). Povinnost sestavit výkaz ziskĤ a ztrát pro spoleþenství
vlastníkĤ však tímto není dotþena, pouze není povinnost tento výkaz zveĜejĖovat. To platí také pro
další osoby zapsané ve veĜejném rejstĜíku, tedy i obchodním rejstĜíku, pokud splĖují kritéria malé a
mikro úþetní jednotky, a které nemají povinnost mít úþetní závČrku ovČĜenu auditorem.
ZdĤvodnČním zákonodárce je, aby tyto údaje nebyly využívány zejména konkurencí.
Zdroj: http://www.radceprosvj.cz

ChtČjte výhodnČjší energie
V ýeské republice existuje pĜíliš mnoho domácností, které platí za elektĜinu a plyn více, než je
nutné. Také obchodní podmínky dodavatelĤ energií nejsou vstĜícné ke spotĜebitelĤm. Proto se v
dTestu (nejvČtší spotĜebitelské organizaci) rozhodli zorganizovat hromadnou zmČnu dodavatelĤ
energií. Principem je získat nízké ceny a lepší podmínky pro všechny spotĜebitele. Zapojte se také,
registrace je zcela nezávazná.
4 kroky k výhodnČjší nabídce
od 5. listopadu 2015 - NezávaznČ se registrujte
Úþast v kampani je zdarma a bez závazkĤ.
11. února 2016 - výbČr nejlepšího dodavatele
VítČzem se stane nabídka s nejnižší cenou a nejlepšími podmínkami.
bĜezen 2016 - zašlou Vám (po registraci) osobní nabídku
Na zvážení nabídky máte þas nČkolik týdnĤ.
do 30. dubna 2016 - zmČna dodavatele, pokud Vám bude nabídka vyhovovat.
Staþí se rozhodnout, vyplnit a odeslat jednoduchý formuláĜ na www.chcivyhodnejsienergie.cz.
Alexandra Konvalinková
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Advent v Modřicích!
Nemyslela jsem si, že při nudném vynášení odpadků mě na ulici dokáže něco překvapit. Stalo se! Při cestě zpět od popelnice k domovu mi zrak padl na stromečky v
předzahrádce. Něco bylo jinak než obvykle. Chvíli mi trvalo, než to mozek zpracoval
a vyhodnotil. Záhy jsem pochopila! Tři z devíti stromků "někdo" vytrhl i s kořeny
ven z životadárné půdy.
Proč? Co z toho měl?
Nechápu to! Já se snažím rostliny vysazovat,
pečovat o ně, stříhat, zalévat a ne je bezdůvodně
ničit! Toto plenění naši
předzahrádku již jednou
postihlo, a to první rok
po vysazení stromků a
bohužel se to opakovalo
i následující rok. Pak vše
ustalo. Myslela jsem si,
že už to ničení máme za
sebou! Bohužel jsem se
asi spletla! Je mi to líto.
Okolí kolem domu neupravuji pouze pro sebe,
ale i pro Vás obyvatelé
Modřic, pro potěchu i Vašeho oka.
Ivka M.- text a foto

P.S. Celé to ničení přišlo právě v adventní čas, o to víc to člověka zamrzí!
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Chystáte se prodat či koupit nemovitost?
Nejzásadnější změnou, kterou nový rok 2016 přináší v oblasti obchodu s realitami je
přechod povinnosti úhrady daně z nabytí nemovitých věcí (dříve označována „daň
z převodu nemovitosti“) na kupujícího. Dosud měl tuto povinnost prodávající, kupující však ze zákona ručil za to, že prodávající tuto povinnost splní. Po této úpravě
již ﬁnanční úřad bude vymáhat daň z nabytí nemovitých věcí pouze po kupujícím.
Změna by měla platit od 1.4.2016.
Další novinkou je povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti budov
(PENB), nesprávně označovaný jako energetický štítek, a to nejen při prodeji nemovitostí, ale i při pronájmu bytu či rodinného domu. Informaci o energetické třídě
je nutno uvést již v inzerci, jinak automaticky spadne do nejhorší třídy G. Jelikož
povinnost pro bytové domy mít PENB je od 1.7.2015 novelou zákona zrušena, lze
tento nahradit u pronájmu či prodeje bytu vyúčtováním dodávek energií (elektřiny,
plynu a tepla) za poslední 3 roky. Pokuta za nepředložení PENB, případně ostatních
dokladů prokazující energetickou náročnost, může být až 200.000,- Kč! Státní energetická inspekce v loňském roce zkontrolovala zhruba čtvrtinu kupních smluv, letos se
předpokládá až polovina.
V tomto roce lze očekávat navýšení cen pozemků, a to z důvodu nové deﬁnice stavebních pozemků, na které se vztahuje DPH – řadí se zde i pozemky, které tvoří
funkční celek se stavbou, nebo pozemky, na kterých má být zbudována stavba. DPH
však zaplatíte pouze tehdy, pokud kupujete pozemek od plátce DPH, tedy většinou
developera.
Celkem bez povšimnutí médií platí již od 1.4.2015 sazba za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného domu. Doposud tato povinnost platila
jen pro komerční výstavbu. Posuzuje se bonita půdy, třída ochrany, negativní ovlivnění některého z faktorů životního prostředí aj.. Vyjmutí pozemku ze ZPF zajišťuje
odbor životního prostředí. Při koupi pozemku doporučuji prověřit si, jak vysokou
částku budete muset zaplatit. Pozemek se může prodražit o několik tisíc, ale i desítek
tisíc korun.
Dílčí změny se od ledna týkají i daně z nemovitých věcí, například můžete tuto daň
platit přes SIPO. Je však nutné nejpozději do konce ledna vyplnit tiskopis „Oznámení
o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a předložit doklad o přidělení čísla SIPO.
Eva Chomaničová, realitní makléřka
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Několik poznámek ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru.

Vážení občané,
velmi se Vám omlouvám za značný rozsah a obsah posledních čísel městského
Zpravodaje, který jako demokraticky volící občan města vítám, neboť díky arogantní radnici, v jejímž zájmu je zveřejňovat jen minimum, si mohu postupně dávat do
souvislostí situaci v našem městě. Opozice, zejména zastoupená zastupiteli za hnutí
ANO a spolku Za čisté a klidné Modřice neustále napadá a rozvrací nastolený rozvoj
a výstavbu našeho města. Nechci si nechat namluvit ničí kroky. Mám vlastní názor, který si tvořím mimo jiné i na zasedání zastupitelstva. Chci se naopak veřejně a
transparentně zeptat „Neomylné koalice“: Co jste pro Modřice zajistili, kromě běžné
správy? Co jste pro Modřice vybudovali, co by zlepšilo životní podmínky? Co z toho
občané Modřic mají? Odpovím si sám: „NIC MOC“.
Určitě se budou tito zastupitelé ohánět tím, jak vybudovali biotop, jak udělali nové
veřejné osvětlení, jak zrušili poplatky za popelnice, jak rozšířili kontejnerovou mateřskou školu a jak efektivně současné vedení spravuje město. Zeptejte se jich, proč k
tomuto tvrzením nepředloží důkazy, že to tak je?
Já žiji v Modřicích 5 let a nemám zde na nikoho vazby ani se neopíjím sentimentem
starých časů. Dnes občané převážně pracují v Brně a v Modřicích pouze přebývají.
Dnes je jen díky rozmachu bytové výstavby v Modřicích téměř o 2000 obyvatel více
než kdysi a počet vozidel je někde úplně jinde. Čím to asi bude? Tím, že je dnes
běžné, že rodiny mají dvě auta aniž by musely podnikat nebo i tím, že přibyl téměř
dvojnásobek obyvatel, aniž by se k tomu vytvořila potřebná infrastruktura?
Ano, Modřice jsou dnes satelit Brna s nemalým příjmem do obecní pokladny plynoucím z aktivit výrobců a obchodníků využívajících výhodné polohy při křížení
několika dálnic a rychlostních komunikací. Bez tohoto rozvoje a ﬁnancí by Modřice
nebyly tam, kde dnes jsou. Daní za něčí prosperitu je zvýšená doprava, průmyslová
výstavba a naše obklíčenost silnicemi nadmístního významu (R52, D2). Musíme si
tedy všichni uvědomit, zda chceme Modřice živé, občansky aktivní nebo budeme
všechny aktivity pro občanský rozvoj potlačovat. V mém zájmu je fungování města,
jeho rozvoj a prosperita.
Váš demokraticky volící občan Ing. Kamil Morong

Uveřejněný materiál zkresluje činnost RR Zpravodaje. Kvůli předepsané délce se
vyjádřím pouze k některým přehmatům autorů.
Původní zadání pro vydávání Zpravodaje „jako přísně apolitického periodika“ bylo
vedeno snahou poskytovat občanům Modřic mj. informace z vedení města, názory
ostatních zastupitelů i možnost všem občanům vyjádřit se k dění ve městě. Jsem
členem RR od r. 2006, a za tu dobu až do března 2015 si pamatuji snad 2-3 příspěvky,
které RR zamítla publikovat. Jeden z nich byl můj článek, upozorňující na lživý leták
jednoho politického hnutí, šířený v té době v Modřicích, obviňující RR z cenzury.
Přestože ani zastupitel za toto hnutí a jeho zástupce v RR, Ing. L. Procházka, dnešní
zastupitel za jiné hnutí, nedoložil pravdivost prezentovaných údajů, odmítla RR můj
článek uveřejnit, pro „nepřípustný útok na politické hnutí“, podílející se na správě
města. Až do konce roku 2014 pak neprojevil žádný „opoziční“ autor zájem prezentovat svůj názor ve Zpravodaji. Faktem tedy zůstává, že nedostatek jiných názorů,
než „radničních“, nebyl způsoben cenzurou RR, jak stále někteří šíří, ale nezájmem
oponentních autorů své názory prezentovat.
V dalším textu je uveden dojem členů KV, pana R. Tomandla a Ing. L. Procházky, že
4 členové RR jsou závislí na vedení radnice, a tudíž podjatí při rozhodování, zda zaslané články jsou v souladu s pravidly pro vydávání Zpravodaje. Důvody si můžete
přečíst ve Zprávě. U mě důvod uveden není, lze se ale dohadovat. Je to zřejmě má
účast na kandidátce KDU ČSL v posledních volbách. Nemyslím si, že jsem proto jako
celoživotní nestraník více závislý na jakémkoliv politickém uskupení, než členka politického hnutí ANO, usilujícího o podíl na „vládě“ ve městě, pí. Bc. Konvalinková. U
ní si páni kontroloři této „nezávislosti“ nevšimli. Zato byli překvapeni „mírou verbálních útoků“ na tuto členku RR kvůli jejím sdělením a příspěvkům. Nepřekvapuje mě,
že si nevšimli, že snahou těchto údajných útoků bylo vysvětlit paní zastupitelce, že
její požadavky, které opakovaně vznáší v souvislosti se svými články ve Zpravodaji,
odporují pravidlům pro vydávání tohoto periodika, platným pro všechny přispěvatele, tedy informačnímu řádu. A že RR má právě jejich obcházení bránit. Ostatní
členové RR se jí snažili vysvětlit, že je správnější pravidla změnit, než je porušovat.
Přestože na dodržování pravidel pí. Bc stále upozorňuje a po ostatních vyžaduje, v
okamžiku, kdy se jí to nehodí, požaduje pro sebe výjimku. Za poslední rok se tyto
pokusy z její strany staly koloritem každého jednání RR.
K textu mám řadu dalších připomínek, nemám k nim již v tomto čísle prostor. Rozhodně však závěry KV nepovažuji za objektivní.
Přeji Vám všem hezký Nový rok, který bude zřejmě opět „veselý“.
MUDr. Jan Mareček
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Vážený pane starosto,
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

v prosincovém čísle modřického Zpravodaje mne zaujal Váš článek.
Vedle poklidného, vánočního obsahu ostatních příspěvků, vyčnívá Váš příspěvek
svojí, řekl bych až předvolební rétorikou. Proto bych se chtěl zeptat, co Vás vedlo k
napsání takového příspěvku?
Napadáte opoziční strany, že NIC neudělaly pro Modřice. Já se Vás zeptám, co mohly
opoziční strany udělat, když nedisponují rozpočtem města, nemají k dispozici aparát
úředníků a vše co dělají pro Modřice, dělají ve svém volném čase, nebo na úkor svého zaměstnání? Myslím si, že takové osočení není úplně fair play.
Pokud mi čas dovolí, účastním se jednání zastupitelstva, a z toho co slyším, nemohu
říci, že by opozice neměla zájem pracovat ve prospěch Modřic. Pouze k tomu není
koaličními stranami připuštěna.
Zajištění dopravy na Bobravu je určitě pozitivním výsledkem letité snahy. Nutno
však podotknout, že to trvalo 7 let přesto, že povinností obce je zajistit dopravu pro
školáky (561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání - školský zákon - §178 odst. 1) Obec je povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území… a odst.
5). V rámci základní dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu
do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km).
Splnění této povinnosti trvalo 7 let a to vskutku není nic ke chlubení. Ať každý sám
posoudí, jaký podíl na realizaci mělo hnutí ANO, které tento bod mělo ve svém volebním programu a paní Konvalinková se na každém zastupitelstvu připomínala s
dotazy, v jaké fázi jednání s dopravcem jsou.
Modřice znám také 50 let a nikdy jsem Modřice nevnímal jako vesnici. Pouze jako
trochu nevzhledné předměstí Brna. A v tomto směru se toho tolik nezměnilo. Jezdím
republikou každý den a vidím stovky obcí, které vyrostly do krásy. Obce, které mají
opravené chodníky a upravenou zeleň. Kolik chodníků se opravilo v Modřicích za
letošní rok? Pokud vím žádný. Naše babička již raději nevychází z domu, aby na křivolakých chodnících nespadla.
Vážený pane starosto, Vy jako první byste měl najít cestu jak komunikovat s opozicí
a znalosti těchto zastupitelů využít ve prospěch obce. Měl byste občany v obci spojovat a ne rozdělovat. Proto se mi Váš příspěvek nelíbil.
Přeji Vám, aby se Vám to v roce 2016 dařilo lépe.
Roman Kraut

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE
zve všechny děti narozené 1. 9. 2009 až 30. 8. 2010 a jejich rodiče

K ZÁPISU
DO 1. TŘÍDY ZŠ,
který se koná 15. ledna 2016
od 13 hod do 19 hod v budově ZŠ na ulici
Komenského. Náhradní termín zápisu
je12. února 2016 od 13 hod do 17 hod tamtéž.
S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Zároveň prosíme rodiče dětí, kterým byl umožněn odklad školní
docházky, aby přišli potvrdit nástup dítěte do naší školy.

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice
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Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2015
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Mikuláš 5. 12. 2015

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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Silvestr
Poslední den tohoto roku se sešlo před budovou radnice tolik lidí, že stáli i na přilehlých chodnících, které od prostoru náměstí odděluje silnice. Jednoduše řečeno,
narváno k prasknutí. To je pro organizátory velká pocta a především výzva, aby vše
proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Organizaci, stejně jako v předešlých
letech, zajišťovala Kulturně školská komise města a Sbor dobrovolných hasičů.
V 17 hodin se rozezněla státní hymna a Dr. Ventruba přivítal občany. Starosta zrekapituloval rok 2015 a popřál do nového roku. Za zvuků hudby se začaly na nebi rozsvěcet měnící se obrazce nejrůznějších barev. Ohňostroj byl krásný a navozoval sváteční
atmosféru příchodu roku 2016. Šampusy bouchaly, bublinky se rozlévaly do kelímků
a zima začínala štípat do tváří. Pro ty zimomřivější byl ve várnicích připraven teplý
čaj nebo svařené víno.
Na všechny se těším i při následujících oslavách Silvestra a věřím, že se tu budeme
scházet ve zdraví a s dobrou náladou ještě spoustu dalších let bez ohledu na věk,
rasu, inteligenci nebo politickou náklonost. Prostě jako normální lidé.
Velen

foto 1: R. Brenner, foto 2,3,4: J. Ventruba
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Rozdávali jsme Betlémské světlo
v Modřicích
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ZachraĖte osadu Owatango

Tradice Betlémského světla se stala již nedílnou
součástí vánočních svátků. A proto ani letos nesmělo chybět v modřických domácnostech. Stejně jako v celé České republice i v Modřicích si
občané mohli pro plamínek přijít čtvrtou adventní sobotu 19. prosince. Stánek se světlem byl pro
všechny připravený také v tradiční dobu, tedy
mezi 17. a 19. hodinou.
I když celý den halila naše město mlha a večer dokonce mrholilo, první zájemci
přicházeli už během příprav před 17. hodinou a přicházeli po celou dobu, co náš
stánek před radnicí stál. Celkem jsme světlo rozdali padesáti šesti občanům, což bylo
o čtyřicet procent víc než před rokem. Často nám tito lidé řekli, že světlo předají dál
svým známým a příbuzným. Proto věříme, že Betlémské světlo letos přineslo radost
a mír do významného počtu domácností.
Světlo jsme přivezli v sobotu 12. prosince přímo z Vídně. Jsme hrdí na to, že to byl
právě modřický skaut, kdo jako vlajkonoš reprezentoval Českou republiku při slavnostním předávání Betlémského světla ve vídeňském kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Spolu s námi je převzali zástupci více než dvaceti evropských států. Světlo si převzali i zástupci několika států z Ameriky. Motto ročníku 2015
bylo Pokoj ve mně – pokoj s tebou.
Tradice Betlémského světla vznikla v roce 1986 v rakouském Linci na podporu charitativní sbírky především pro nevidomé děti. Od té doby se rozšířila až do dnešní podoby. V České republice není akce spojena s žádnou sbírkou ani podobnou aktivitou.
Text: Taffy, foto: oddílový archiv
www.modrice.skauting.cz
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REOHÏHQ¯ D SUXŀQ« PUģWQ« SRK\E\ GDO\ WXģLW ŀH
MH WR SURIHVLRQ£O 1ÝNROLND KELW¿PL NURN\ VH
SěHVXQXONROHPWě¯GRPıD]PL]HO]DURK7LFK¿FK
NURNıVLQLNGRQHYģLPO9GDOģ¯PSRVWXSXPXDOH
]DEU£QLO SRVW£YDM¯F¯ KORXÏHN OLG¯ 1HY\SDGDOL
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EOHVNRYÝ SURMHO MHKR REVDK 1LF QHFK\EÝOR
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]FHO«KR WUH]RUX 2EVDKRYDOD WDMQ« LQVWUXNFH
GıOHŀLW« SUR YģHFKQ\ ]W«WR L RNROQ¯FK RVDG
-HMLFK SUR]UD]HQ¯ RKUR]¯ YģHFKQ\ $OH MHģWÝ
QH]KDVOD QDGÝMH 5\FKOH ]DSQXO GLVSOHM
VOHGRYDF¯KR]Dě¯]HQ¯DÏHNDO7ÝFKQÝNROLNPLQXW
VH ]G£OR MDNR YÝÏQRVW .RQHÏQÝ VH REMHYLO
VLJQ£O9]UXģHQ¯PVHPXQDKUQXODNUHYGRKODY\
2E£OND MHģWÝ QHQ¯ GDOHNR 2NDPŀLWÝ Y\VNRÏLO D ]DÏDO MHGQDW 0XV¯ ]RUJDQL]RYDW Y¿SUDYX NWHU£
GRKRQ¯ģSLRQDD]DFKU£Q¯WDMHPVWY¯3RYHGHVHWR"

3RNUDÏRY£Q¯ Sě¯EÝKX ]£YLV¯ QD Y£V -VWH GRVWDWHÏQÝ RGY£ŀQ¯ U\FKO¯ ģLNRYQ¯ D FK\Wě¯ DE\VWH
GRVWLKOLSURIHVLRQ£OQ¯KRģSLRQD"
=YHPHYģHFKQ\NOXN\DKRON\]HDŀWě¯G]0RGěLFDRNRO¯3ěLGHMWHVHNQ£PD]DKUDMWHVL
YHONRX WHU«QQ¯ KUX SěL NWHU« SURN£ŀHWH VYRMH VFKRSQRVWL &R NWRPX SRWěHEXMHWH" +ODYX UXFH
QRK\ D YW¿PX DOHVSRĊ MHGHQ GLVSOHM SUR Sě¯MHP ]SU£Y RG VOHGRYDF¯KR ]Dě¯]HQ¯ FK\WU¿ PRELO
V$QGURLGHPSRVWDÏ¯ 



.G\ D NGH" 9VRERWX  ¼QRUD RG  GR  KRGLQ Y0RGěLF¯FK D RNRO¯ 1D QDģHP ZHEX VH EXGRX
SRVWXSQÝREMHYRYDWLQIRUPDFHNWHU«WLSRPRKRX]Y¯WÝ]LWWDNVHXUÏLWÝ]DUHJLVWUXMFRQHMGě¯Y


&R SURWR PXV¯P XGÝODW" =DUHJLVWURYDW VH FR QHMGě¯YH QD QDģHP ZHEX
ZZZPRGULFHVNDXWLQJF]2ZDWDQJRDSRVWXSRYDWSRGOHSRN\QıQDVWU£QFH


.GH QDMGX GDOģ¯ LQIRUPDFH D SěHVQ£ SUDYLGOD KU\" 1D QDģHP ZHEX VH YģH
GRÏWHģYÏHWQÝSRN\QıMDNVHVWDYLWW¿P

Co mČ to bude stát? Nic. Jen trochu úsilí a snahy.
Jaká je odmČna pro vítČze? Vše, co najdeš ve špionovČ batĤžku a možná i
nČco navíc. ;-)

Na to, že si s námi zahraješ, se tČší: 95. skautský oddíl ModĜice
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DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Junioři a senioři
Naše první společná akce folkórního kroužku se seniory z modřického pasivního
bytového domu byla 4. prosince 2015. S dětmi jsme předvedli, jak probíhá naše „běžná“ zkouška. Od úvodní rozcvičky, přes nácvik zpěvu, opakování tanečních kroků a
tanců, jak vypadá vánoční pásmo (s kterým jsme se prezentovali na Jarmarku u ZŠ),
hry až po závěrečnou písničku na přání pro oslavence.
V krásném, skoro domácím, prostředí s příjemně naladěnými seniory, kteří se aktivně zapojovali do zpěvů, tanců a neztratili odvahu ani při hrách, se dětem i nám
dospělým moc líbilo. Odměnou pro děti bylo sladké překvapení.
S příslibem „přinesení jara“ mezi seniory jsme se rozloučili a ještě dlouho vzpomínali na naši zcela netradiční zkoušku v pasivním domě.

„Vánoční“ s folkórem
Koncem roku, jako již tradičně, vedení kroužku pořádalo společně pro naše členy a
jejich rodinné příslušníky 17. prosince vánoční besídku. Na ní jsme s většími dětmi
předvedli ukázky zpěvů, tanec s kolotočem, vánoční pásmo, v kterém poprvé vystoupili i naši noví členové. Do společných tanců s dětmi jsme samozřejmě zapojili i
dospělé. Pod stromečkem čekaly dárečky a nezapomnělo se ani hry, které jsou velmi
oblíbené. Celý program byl doplněn krátkými vstupy malých i velkých hudebníků.
Ale jaká by to byla besídka bez občerstvení. Naše maminky a babičky přinesly na
ochutnávku slané či sladké
výrobky z domácí kuchyně a tatínci se opět mohli pochlubit ochutnávkou (pro dospělé) vyhlášeného „kroužkového punče.“ Moc nás potěšila velká účast všech příznivců folklóru a těšíme se na vás a vaše děti v Novém roce 2016.
Ivana Cetlová, DFK Modřice

K fotograﬁím ze zkoušky pro seniory od Jitky Kozumplíkové přidáváme záběr z předvánočního jarmarku ZŠ od Mirka Hájka. Velké fotogalerie i plánované akce kroužku
jsou na webu www.folklorni-krouzek-modrice.cz
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích

Půjčovní doba:
Pondělí
9–12
13–18
Podrobnější informace o knihovně a knihách
Úterý
9–12
13–16
získají zájemci na www.modriceknihovna.webStředa
13–18
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz
Pátek
9–12
13–16
Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2016
a všechny zveme na návštěvu knihovny, protože je z čeho vybírat.
V roce 2015 jsme fond knihovny rozšířili o 991 nových knih a odebírali 30 titulů nejrůznějších
časopisů. V knihovně se zaregistrovalo 754 čtenářů (z toho 283 dětí do 15 let). Do knihovny
přišlo 10 667 návštěvníků, kteří si vypůjčili 28 069 knih a časopisů nebo navštívili některou z 97
kulturních akcí.

Lovci perel – soutěž pro děti
30. listopadu skončil 2. ročník soutěže pro děti na podporu čtenářství Lovci perel. Soutěže se
zúčastnilo 17 „lovců“, kteří „ulovili“ tj. přečetli celkem 178 knih „perlorodek“.
Nejúspěšnějšími „lovkyněmi“ byly Pařízková Mia – 44 knih, Podracká Anna – 34 knih, Hroudná
Julie – 33 knih, Hlaváčková Jana – 30 knih.
Všichni soutěžící dostali za své úsilí získané perličky i sladkou odměnu
a od ledna mohou začít soutěžit nanovo.

www.mesto-modrice.cz
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MČstská knihovna v ModĜicích
vás zve na cestovatelskou besedu

JiĜího Máry

RAKOUSKO
a

FRANCIE
Beseda se uskuteþní ve þtvrtek 21. ledna 2016
v 17 hodin v klubovnČ nad knihovnou

Virtuální univerzita 3. věku
Jarní semestr začne v úterý 9. února ve 14.00 hod. Rozhodli jsme se pro téma Etika jako
východisko z krize společnosti. Cena kurzu 300,- Kč. Bližší informace na webu knihovny. Noví
zájemci o výuku se mohou přihlásit v knihovně do 8. února 2016.

VÝBĚR Z NOVINEK
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Fučíková: Obrazy ze Starého zákona
Sodomka: Jak si postavit dům
Soukupová: Bertík a čmuchadlo
Válková: Marie Terezie, Trojská válka
PRO ŽENY
Benková: Malinový sen
Faber: Kvítek karmínový a bílý, Jablko
Fielding: Povídej, co vidíš
Janouchová: Hra na schovávanou
Jeffries: Zvraty osudu
Steel: Přesilová hra

Tvrdá: Dědictví, Třešňovou alejí
Váňová: Herečka
Viewegh: Biomanžel
PRO SILNÉ NERVY
Bílek: Podivná vražda na knížecím
dvorci
Cornwellová: Prach
Nesbo: Půlnoční slunce, Syn
Theorin: Na velké planině
PRO POUČENÍ
Velká válka 1914-1918
Kessler: Turecká hra
Ševela: Český krtek v CIA
Žantovský: Havel

MČstská knihovna v ModĜicích
vás zve na pĜednášku

Tomáše Jandy
tvĤrce výstavy

Nedokonþená dálnice
Vratislav-Brno-VídeĖ
(tzv. hitlerova dálnice)
PĜednáška se uskuteþní ve þtvrtek 18. února 2016
v 17 hodin v klubovnČ nad knihovnou
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

ZahrádkáĢský spolek ModĢice,

Motto:
„Jaké propasti oddělují člověka od člověka.
Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly
není proti tomu nic.“

Vás srdeĀnď zve na


Gustave Flaubert

Starý rok nám zamával na rozloučenou
a nový rok vítáme se zvědavostí, co
nám přinese dobrého či zlého.
Každým rokem nahlížíme do čínského
horoskopu, protože čínské horoskopy mají trvalou platnost, na rozdíl od
našich, kterých vychází mnoho a každý
je trochu jiný.
Loňský rok byl rokem Ovce a letošní
rok, podle čínského astrologického
znamení, je rokem OPICE. Podle toho je
v tomto roce možné snad úplně všechno. Hbitá, bystrá a agilní opice se jen tak
nevzdává, dokud nevyzkouší všechny
možnosti. V podnicích se letos bude
dařit těm, kterým se dosud nedařilo, objeví se spousta nových nápadů a bude
se také hodně improvizovat.
Politika, ﬁnance, obchod – to vše je jedna velká hra, kde se bude snažit jeden
druhého přelstít. Zábavná a vzrušující
doba, která dá každému příležitost, aby
zkusil štěstí. Opice se také dovede svým
eventuálním neúspěchům zasmát a tak
nebude docházet k žádným přímým
konfrontacím, jen v dalším kole bude
obratnější a mazanější.
Bude to rok, v němž se všichni budou snažit urvat to nejlepší a někoho

Život v našem městě

převézt, takže bude těžké sledovat, kdo
vlastně vyhrává. Jedno je však jisté,
tento rok bude mimořádným krokem
vpřed. Opice nás bude svádět k hazardu, spekulacím a riskantnostem, ale
chytrým řešením.
Pokud dokážeme rychle a pohotově
zareagovat – úspěch nás nemine.
Nebude to dobrý rok pro bázlivé a
váhavé jedince.
Případný hospodářský pokles a stagnaci OPICE rychle ukončí. Pod jejím
bystrým prohnaným vlivem veškerý
obrat prudce stoupne a v hospodářství
nastane oživení. Motem tohoto roku by
mělo být - „nikdy neříkej ne“.
Pohotová vynalézavost a důvtip opic
jsou prostě úžasné, tak snad kvalitně a
rychle vyřeší složité světové problémy.
Uvidíme!
Čínské označení pro opici je „Chou“,
odpovídá západnímu znamení Lev.
Ať se v novém roce nám všem daří
a doufejme, že se úspěchy dostaví a
všichni budeme spokojeni. Hlavně hodně zdraví – to je důležité. Peníze jsou
také důležité, ale zdraví nekoupíš ani za
milion.
TOJA

21. ZAHRÁDKÁġSKÝ

ples


poĢádaný v pátek 26. února 2016


  v sále hotelu Gregor v ModĢicích
ZAÿÁTEK V 19,30 HODIN
vstupenka s místenkou do sálu 120,--KĀ
vstupenka do pĢísálí
100,-- KĀ
hraje NOTA BENE

Kvďtinová výzdoba Zahradnické centrum Brabec,
polonéza, tombola
Prodej vstupenek – PġED ÿLENSKOU SCHĩZÍ
dne 4. 2. 2016 od 16,00 hodin
v klubovnď nad knihovnou.
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SPORT

KULTURA
79. komorní koncert - cimbál BROLN a Modřický smíšený
pěvecký sbor 9. 12. 2015

BHC Dragons Modřice vicemistrem ČR 2015 ve šprtci!
Letošní sezóna Billiard-Hockeye skončila.
Modřický tým stále živil naději na mistrovský titul a suverénně si poradil s týmy Prague NHL i Uherčickými Bizony. Splnil tak úlohu zisku 4 bodů a s jistotou stříbrných
medailí napjatě vyhlížel výsledky z Ostravy, kde domácí Šprtmejkři hostili brněnský
tým SDS EXMOST a obhájce titulu WIP Reklama Dobrou Vodu. Ostrava nezaváhala.
Hned v prvním zápase si především díky vynikajícímu úvodu utkání proti SDS EXMOST zajistila vytoužený titul a podruhé v historii si mohla zaslouženě začít vychutnávat pocity mistra. Poměrně překvapivě a jednoznačně si SDS EXMOST poradil s
mnohonásobnými mistry z českobudějovického kraje a zajistil si bronz, čímž podtrhnul letošní dominanci moravských klubů. Na favorizovanou Dobrou Vodu nakonec
zbylo až konečné páté místo, což je jistě jeden z nejhorších výsledků v dlouholeté
klubové historii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Foto: M.Hájek

Šprtmejkři Ostrava A-One
BHC Dragons Modřice
SHL SDS EXMOST Brno
Doudeen Team
WIP Reklama Dobrá Voda
Sokol Stochov-Pečky
BHC StarColor Most
SHC Bizoni Uherčice
Prague NHL
BHL Žďár nad Sázavou

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
6
6
6
4
3
2
1
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
2
3
3
4
6
7
8
9

94:65
100:53
89:75
92:65
100:72
83:84
80:91
71:94
65:103
54:126

16
16
13
12
12
9
6
4
2
0

Stříbro znamená pro Dragons jistě úspěch, přesto si však modřický tým uvědomuje,
že mohlo být ještě veseleji. V pravděpodobně nejnabitější sestavě v historii klubu,
díky boskovickým posilám Bohumilu Ferugovi s Jakubem Davidem, borci jistě pomýšleli i na stupínek nejvyšší. Ovšem osudnou se jim stala dramatická jarní prohra s
Ostravou, která ukázala o něco větší týmovost a nasazení při cestě za cílem, než nově
složené mužstvo Dragons , které si ještě bude muset na čtvrtý titul nejméně jeden
rok počkat.
S opětovným vstupem Boskovic do první ligy pro příští rok, však došlo k očekávanému návratu boskovických hvězd do domácího klubu. Před Dragons Modřice se tak
staví nelehký úkol pro následujících pár měsíců, tedy sestavit konkurence schopný
tým pro novou sezonu. Nezbývá než věřit, že se to partě kolem letošního držitele
Leader Trophy pro nejlepšího hráče 1. ligy Jary Frankla, vedené Mirkem Škorpíkem,
podaří.
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FRANKL Jaroslav j.
VRÁNA Martin
DAVID Jakub
PELIKÁN Pavel
FERUGA Bohumil
KUČERA Martin
FRANĚK Michal
HONSA Petr
MACH Miloslav
ŠKORPÍK Miroslav

BHC Dragons Modřice
Doudeen Team
BHC Dragons Modřice
Šprtmejkři Ostrava A-One
BHC Dragons Modřice
SHL SDS EXMOST Brno
Doudeen Team
WIP Reklama Dobrá Voda
WIP Reklama Dobrá Voda
BHC Dragons Modřice

9
9
7
9
8
8
9
9
9
9

44
44
34
38
35
37
45
38
42
34

27
24
17
19
16
20
20
20
21
13

10
13
12
11
13
7
17
8
10
14

7
7
5
8
6
10
8
10
11
7

151:85
129:83
120:69
146:109
79:51
111:78
135:103
150:107
144:121
95:75
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Vánoční turnaj v nohejbale

STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ 1. LIGY (minimálně 28 odehraných utkání):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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64
61
46
49
45
47
57
48
52
40

0,455
0,386
0,353
0,289
0,286
0,270
0,267
0,263
0,238
0,176

Tečkou sezóny bylo Mistrovství republiky konané v Ostravě. I tam se náš tým dokázal
zviditelnit a v hlavní mužské kategorii na stupně vítězů opět dosáhl. Miroslav Škorpík
vybojoval druhé místo. V nabyté konkurence je tento výsledek velkým úspěchem. O
kompletním pořadí na stupních vítězů rozhodovali až pomocné body, které rozhodli
o mistrovském titulu Jaromíra Procházky (SDS Exmost Brno), vícemistru Miroslavu
Škorpíkovi (BHC Dragons Modřice) a třetím Pavlu Kolodějovi (Šprtmejkři Ostrava).
M. Škorpík, tabulky: zdroj UHSH

Na letošním ročníku tradičního Vánočního turnaje trojic neregistrovaných hráčů nohejbalu se nakonec prezentovalo 11 mužstev. Družstvo Olešnice se ráno před turnajem omluvilo pro nemoc.
Sestavy byly tyto:
Modřice:
Levitující ředkvičky:
Studénky:
Mistři pohromy:
Rotující kedluben :
Popůvky:
Orel Řečkovice :
Řízci:
Želešice:
Hrušky:
EZOP team:

Němec Jiří, Lukl Libor , Karandyszewsky Martin
Jandera Leoš, Bodó Milan, Crhák Milan
Wondrák Kamil, Pětivlas Zbyněk, Špendlíček Milan
Florián Adam, Dočkal Jakub, Zechmaister Libor
Starý Jan, Jeneš Zdeněk, Jahoda Petr
Čupera Milan, Kolouch Miroslav, Černý Ondřej
Hladík Jan, Kumbár Vojtěch, Beran Jaroslav
Lebeda Petr, Kopčík David, Halm Marek
Mareček Lukáš, Hořanský Petr, Soukal Roman
Boleloucký Kvído ml., Bartoš Jan, Jonas Michal
Boleloucký Quido st., Boleloucký Petr, Hýbl Miloš

Pořadatel do čela 3 skupin nasadil nejlepší mužstva z loňského ročníků - Modřice,
Levitující ředkvičky a Mistry pohromy. K nim se přilosovali zbylí účastníci.
Do play off postoupilo přímo či z kvaliﬁkace 8 týmů. Turnaj již ve skupinách či kvaliﬁkaci skončil pro týmy Hrušky, Řízci a Popůvky.
Přes čtvrtﬁnále pak postoupily čtyři týmy, které si to rozdaly o medaile.
Semiﬁnále:
Modřice x Rotující kedluben 2 : 0
Levitující ředkvičky x Studénky 2 : 0
Zápas o 3. místo:
Rotující kedluben x Studénky 0 : 2
Finále:
Modřice x Levitující ředkvičky 2 : 0
I když výše uvedené výsledky jsou jen ve dvou setech, přesto byly všechny zápasy,
s výjimku boje o bronz, velmi vyrovnané. O vítězství v setech rozhodovaly vždy
vypjaté koncovky.
Zejména ve ﬁnále byl k vidění strhující zápas. O vítězství domácího mužstva rozhodl
fakt, že k přes hlavu akrobaticky smečujícímu Martinu Karandyszewskému se dokázal jako druhý smečař účinně zapojit i Jirka Němec. Hra na dva smečaře pak dostávala jinak famózně hrající pole soupeře do nesnází, a to nakonec ve velmi těsných
koncovkách obou setů rozhodlo o vítězi.

Foto: archiv Dragons
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Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným hráčům nejenom za jejich výkony, ale
zejména vedení všech zápasů ve fair play duchu.
Velký dík patří všem, kteří mně na turnaji pomáhali, a to zejména Jarce Valáškové,
Milanu Frimmelovi a Petru Kotoučkovi, kteří se po celý den starali o kuchyni a bufet.
Speciální díky pak patří městu Modřice za poskytnutí tělocvičny a také ﬁnanční dotace. Velmi si vážíme jejich dlouholeté podpory reakreačního sportu v našem městě.
Petr Jahoda
předseda oddílu nohejbalu
TJ Sokol, SDS EXMOST Modřice
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Společenská kronika

1

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, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to nahlásit
na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou zúčastnit
pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň je nutný
souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji
města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

15. ročník Rallye show Modřice 5. 12. 2015

V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s trvalým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu
starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili
a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřice.
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

Foto: M. Hájek
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Koledy, Štědrovečerní salát, rozsvícené stromečky a také krásné vzpomínky. Tak slaví
Vánoce senioři v Anavitě.
Když se v kalendáři objeví datum blížící se první adventní neděle, začne to v Domově seniorů Anavita v Modřicích vonět čerstvě nařezaným chvojím na adventní věnce,
„františky“, anýzem a badyánem do perníčků a hromadami lineckého cukroví. Však
také napéct všeho tolik, aby bylo dost pro více než 150 klientů – to už je pořádná fuška.
Jen letos se třeba na linecké pečivo, které s pomocí aktivizačních pracovnic zařízení
stejně jako každé Vánoce napekly samy šikovné klientky, spotřebovalo hned sedm kilo
mouky. Když se pak kuchyně rozvoní vanilkou, naplno se při pečení rozběhnou i vzpomínky. Jaké to bylo, když kdysi zazvonil u dveří Ježíšek, co se přidávalo do anýzového
cukroví, aby vydrželo dlouho čerstvé, kam se v Modřicích chodilo před padesáti lety
pro kapry a jak jako děti museli všichni nejdříve odzpívat koledu, než se směli vydat ke
stromečku rozbalit své skromné dárky?
„Vánoce v Anavitě jsou každoročně velmi rodinné a s krásnou atmosférou, abychom
co nejvíce umožnili klientům prožít vše, co prožívali o svátcích v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Od rána tak pouštíme klientům pohádky, zní koledy,
jako Narodil se Kristus Pán či Tichá noc, užíváme si rozsvícené stromečky a je to
také hodně o rodinných návštěvách a setkávání. Štědrovečerní večeři u nás máme
malinko dříve, než je obvyklé, ale na svátečním stole tradičně nechybí slavnostní
bramborový salát a smažený řízek, vánoční cukroví či mísy s ovocem. A, samozřejmě, všichni naši klienti najdou pod rozsvíceným stromečkem svůj dárek,“ přiblížil
průběh svátků v Anavitě v Masarykově ulici jeho ředitel Jiří Dušek.
Než se ale vánoční stromečky v Anavitě rozsvítily, užili si tamní senioři spoustu krásných akcí s hlubokým vánočním poselstvím. Jednou z nich bylo i divadelní představení dětí z modřické základní školy, které si pro ně připravily jednu z nejkrásnějších
televizních vánočních pohádek vůbec – Anděl Páně. „Nádherný příběh o anděli Petronelovi, který se spřátelil s čertem Uriášem a ten ho nabádal k nepravostem, sehrálo
pro naše modřické klienty v adventním čase osmadvacet dětí. Od "špuntů" ze 3. třídy
až po deváťáky. Děti si přinesly rekvizity, kulisy a dokonce se přes celé Modřice
táhli s postelí, která na představení pro naše klienty také nemohla chybět," ocenila
obrovskou snahu udělat seniorům radost aktivizační pracovnice modřické pobočky
Anavity Bc. Lenka Honová. Adventní divadlo bylo krásným oživením programu. A
i když se s touto pohádkou již senioři setkali, byli překvapení, jak jej modřické děti
krásně nacvičily a ztvárnily. „Bylo plné humoru, ale i dojetí a příležitostí k zamyšlení," poděkovala ještě touto cestou aktivizační Lenka.
text: Hana Raiskubová, foto: archiv Anavita
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce prosince, které řešili strážníci
Městské policie Modřice
Dne 1. 12. řešili strážníci oznámení o krádeži registračních značek z osobního vozidla,
které bylo zaparkované na ulici Benešova. Událost dále šetří Policie České
republiky.
Dne 2. 12. strážníci nalezli na břehu Mlýnského náhonu za ulicí Masarykova zmatenou
a spoře oděnou starší ženu, která odešla z pečovatelského domu. Po zjištění
totožnosti byla žena bez zranění předána zpět zaměstnancům pečovatelského domu.
Dne 3. 12. přijala hlídka oznámení o týrání psa jeho majitelem. Po zjištění všech skutečností byl na místo události přivolán veterinární lékař. Ten na místě týrání na
psovi neshledal. Majitel psa byl poučen o případném dalším postupu ve věci
a možných následcích svého chování v trestněprávní rovině.
Dne 8. 12. řešili strážníci oznámení o krádežích květináčů a vánoční výzdoby z předzahrádek domů na ulicích Benešova, Komenského a Brněnská.
Dne 9. 12. byli strážníci přivolání k fyzickému napadání mezi mužem a ženou na ulici
Masarykova. Události byla oznámena přestupkové komisi Městského úřadu
Modřice pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Dne 10. 12. asistovali strážníci na ul. Benešova při zásahu HZS a PČR. HZS na místě
prováděl likvidaci zdraví nebezpečné látky. Celou událost šetří PČR.
Téhož dne řešili strážníci oznámení o nalezení ﬁnanční hotovosti v bankomatu na ulici náměstí Svobody. MP Modřice věc šetří jako nález a postupuje
ve věci dle Občanského zákoníku. Majitel nalezené ﬁnanční hotovosti zatím
není znám.
Dne 12. 12. před půlnocí byli strážníci přivoláni k nehodě dvou osobních vozidel na ul.
Brněnská. Posádce vozu, který nehodu zavinil, se podařilo z místa nehody
utéct ještě před příjezdem hlídky. Na místě nehody také zasahoval HSZ Židlochovice kvůli odstranění vraků z vozovky a likvidaci uniklých provozních
kapalin. Událost byla předána Oddělení dopravní policie PČR.
Dne 15. 12. řešili strážníci na ulici Hřbitovní krádež okrasného stromu, který neznámý
pachatel vykopal z předzahrádky domu. Majiteli vznikla škoda 3500,- Kč.
Událost byla oznámena správního orgánu k dalšímu šetření.
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V nočních hodinách dále strážníci asistovali PČR při požáru udírny v zahrádkářské kolonii u ČOV Modřice.
Dne 16. 12. nalezli strážníci při kontrolní objížďce silně podnapilého muže, který ležel
uprostřed přechodu na ul. Husova a nebyl schopen se postavit. Jelikož muž
bydlel nedaleko od místa jeho nálezu, rozhodla se hlídka, že muži ušetří nemalé peníze, které by zaplatil za pobyt strávený na protialkoholní záchytné
stanici a doprovodila ho domů a předala rodinným příslušníkům.
Takové štěstí již neměl podnapilý muž nalezený na ulici Komenského, který spal pod
stromem a silně podnapilá žena, která nebyla schopná vystoupit z autobusu
MHD na ul. Brněnská. Oba byli převezeni na protialkoholní záchytnou stanici Brno.
Dne 23. 12. řešili strážníci slovní spor mezi dvěma obyvateli domu na ulici Poděbradova. Ostatní obyvatelé domu žádali hlídku o sjednání pořádku v domě v
předvánočním čase. Na místě došlo k uklidnění sporu a strany poučeny o
případném dalším postupu ve věci.
Dne 25. 12. asistovali strážníci při narušení občanského soužití. Věc šetří ve své kompetenci OOP Rajhrad.
Dne 26. 12. byli strážníci přivoláni opět do domu na ul. Poděbradova, kde měl oznamovatelce neznámý pachatel znečistit dveře od bytu neznámou látkou. Oznamovatelka chtěla celou událost řešit jako schválnostní jednání vůči své osobě. Pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití byla věc
oznámena správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Dne 29. 12. asistovali strážníci při dopravní nehodě v prostoru myčky na ul. Chrlická.
Nehodu šetří PČR.
Dne 30. 12. v nočních hodinách byli strážníci přivoláni na čerpací stanici Unicorn, kde
podnapilý zákazník nevhodným chováním obtěžoval obsluhu a odmítal se
uklidnit a odejít. Muž byl hlídkou uklidněn a opustil prostor čerpací stanice.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma
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Pokrývačská ﬁrma Petr Kalvoda

1

Inzerce

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057
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Koupím byt v Modřicích
OV i DB, nejlépe s balkonem,
není podmínkou.
Tel. 604 522 895
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Hledám ke koupi RD



se zahrádkou v Modřicích
a v okolí do 15 km.
Tel. 607 496 359
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Kontakt:

724512521
dubinka@seznam.cz
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně

Záchrana smazaných
nebo poškozených
dat, servis pc,
webové stránky
Bc. Jan Ryšávka,Vídeňská 99,
tel.: +420 604 535 647
hr-computers.cz

po

út

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

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

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

18:30

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

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.ﬁtpeople.cz

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

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

čt

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

11.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

17:00

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

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici
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9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

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

17:00

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

Události
datum
5.2.
8.2.
12.2.
18.2.
26.2.

www.x-trim.cz

hod.
20.00
17.00
13.00
17.00
19.30

událost
18. městský ples
veřejné projednávání návrhu územního plánu
náhradní termín zápisu do 1. třídy ZŠ
přednáška Tomáše Jandy Nedokončená dálnice Vratislav-Brno-Vídeň, knihovna
21. zahrádkářský ples

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského

www.ﬁt40tydnu.webnode.cz

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

19.00

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.ﬁtpeople.cz
www.ﬁtpeople.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

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

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konvalinková, Kateřina Koubková (předseda),
Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová,
Vlasta Zápecová
Editor vydání: Vlasta Zápecová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici
a na www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání přes uživatelské formuláře na internetových
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Graﬁcká úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno

