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ZPRÁVA STAROSTY

Zpráva starosty o činnosti Městského úřadu a RMM za období od
4. zasedání ZMM konaného dne 8. 6. 2015 do 5. zasedání ZMM konaného dne 7. 9. 2015
Vážení občané,
předkládám vám informace o činnosti Městského úřadu a Rady města Modřice ve
výše citovaném sledovaném období, které spadalo převážnou částí do letních prázdnin a dovolených. Toto ale neznamenalo, že se nic neprojednávalo ani neuskutečnilo.
Pro další rozvoj a zajištění občanské vybavenosti ve městě byla nejsledovanější
událostí v oblasti plánování investičních akcí probíhající architektonická soutěž o
návrh víceúčelové sportovní haly Modřice. Dne 10. 6. 2015 bylo dokončeno první
kolo, ve kterém bylo porotou hodnoceno celkem 30 návrhů. Do druhého kola bylo
zařazeno osm projektů. Pro druhé kolo byl upřesněn stavební program spočívající v
podrobnější speciﬁkaci obsahu budoucí haly, kde jedním z hlavních požadavků bylo
začlenění přiměřeně velkého vnitřního bazénu, který by měl v budoucnu sloužit
zejména k výuce plavání na základní škole. Toto kolo pro soutěžící bylo ukončeno
zasedáním poroty 3. 9. 2015. Hodnocení bylo pro porotu velmi náročné, a tak se rozhodla provést ještě jedno své zasedání, které se, z důvodu střídavého zaneprázdnění
jednotlivých porotců, uskuteční na počátku měsíce října. Následně bude celá architektonická soutěž a její výsledky prezentovány veřejnosti.
V daném období také probíhala příprava naplánovaných investičních akcí. Byla provedena výběrová řízení na dodavatele akce „Prodloužení dešťové kanalizace ulice
U hřiště“, kterou bude provádět ﬁrma Svítil plus, s. r. o., za cenu 1 207 476 Kč s DPH
a akce „Veřejné osvětlení ulice Masarykova a Žižkova“, kterou bude provádět ﬁrma
Energy Solutions savings, s. r. o., Olomouc za cenu 1 238 924 Kč s DPH. Dále probíhala příprava a zpracování projektové dokumentace na pokračování oprav chodníků
ulice Husova a Masarykova – severní část, připravují se projekty revitalizace sídlištní
zeleně a nových přechodů na ulici Husova.
Všechny nás v Modřicích jistě trápila probíhající rekonstrukce silnice a mostů na
komunikaci II/152 – jižní obchvat města, která velmi komplikuje dopravu nejen v
centru, ale i v našem okolí. Celá akce by měla být dle časového harmonogramu dokončena do 31. 10. 2015. Na to, jestli se podaří investorovi – Správě a údržbě silnic
Jihomoravského kraje – a jeho dodavatelům termín dokončení splnit, si musíme tedy
ještě nějaký čas počkat.
Pro město je nepříjemnou skutečností špatně provedené ozelenění v okolí nového
rybníku při ulici Masarykova. Dodavatelská ﬁrma provedla špatně osetí zeleně, ze-
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jména trávy, která v letošním horkém létě prostě nevzešla. Město provedené práce
reklamovalo při osobním setkání na místě stavby dne 17. 6. 2015 a následně písemným
přípisem. Termín k provedení nápravy byl stanoven do konce srpna. Bohužel trvající
povětrnostní podmínky nedovolily nápravu realizovat. Po dohodě s dodavatelem byl
nově ustanoven náhradní termín provedení osetí trávy do konce měsíce září. Věříme,
že v jarních měsících příštího roku bude okolí nové vodní nádrže upraveno tak, aby
bylo možné jej využívat k procházkám a odpočinku.
V letních měsících byl konečně deﬁnitivně vypořádán závoz zeminou v oblasti Primálu. Firma GAS Transport uhradila částku 605 000 Kč včetně DPH požadovanou
městem a byl stanoven termín dokončení prací na terénních úpravách do 30. 9. 2015.
Pozemky by měly po dokončení terénních úprav sloužit k zemědělským účelům.
Městu bylo dne 2. 7. 2015 prezentováno řešení vedení Jižní tangenty, a to ve dvou
variantách. K předloženému návrhu jsme se vyjádřili a ve vyjádření preferovali
variantu B vzdálenější od obytné části Modřice, která podstatně složitěji umožňuje
případné napojení další části tzv. Jihozápadní tangenty, jejíž vedení a umístění na
našem katastru zásadně odmítáme.
Dne 24. 6. 2015 jsme se v rámci spolupracujících obcí při projednávání Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje setkali s primátorem města Brna panem
Vokřálem a jeho náměstkem panem Anderem. V plodné debatě jsme nastínili společný postup a požadavky na nové ZÚR. Jak se bude tato případná spolupráce dále rozvíjet, vás budu v budoucnu informovat. Z posledních akcí mimo přímou působnost
města Modřice bych zmínil předání dokončených bezpečných úseků cyklostezky
Brno–Vídeň na našem katastru, která byla dne 30. 6. 2015 uvedena do deﬁnitivního
užívání.
V rámci vstupu města Modřice do Dobrovolného svazku obcí (DSO) Šlapanicko proběhla dne 29. 6. 2015 ustavující valná hromada, na které byl zástupce města starosta
Ing. Josef Šiška plénem zvolen do rady DSO Šlapanicko. Jaká bude další působnost a
činnost svazku, ukážou příští měsíce.
Období letních měsíců jsou ale především dobou kulturně-společenských a sportovních akcí. Tak se 20. 6. 2015 uskutečnil tradiční Šermířský den v areálu Pod Kaštany,
24. 6. proběhla v sále hotelu Gregor školní akademie, 30. 6. jsme společně s žáky
základní školy ukončili další školní rok, 18. 7. město společně s DSH Modřice uspořádalo druhý ročník Pivního festivalu a v termínu 31. 7. – 2. 8. se uskutečnil již 15. ročník
mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané O pohár starosty města Modřice.
Nejvýznamnější sportovní událostí v Modřicích za poslední léta, na které se organizačně velkou měrou podílelo a prezentovalo město Modřice, bylo pořádání mistrovství České republiky v nohejbale dvojic a trojic, které na městských kurtech u
Sokolovny proběhlo ve dnech 29.–30. 8. 2015. Hlavním organizátorem byl místní nohejbalový oddíl TJ Sokol SOS Exmost Modřice podporovaný právě městem Modřice.
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Ze strany vedení nohejbalového svazu ČR jsme byli za vzornou organizaci pochváleni a byla nastíněna možnost pořádání dalších významných akcí v tomto sportu v
Modřicích jak na republikové, tak i na mezinárodní úrovni. V obou soutěžích významně uspěla modřická družstva, která jak ve dvojicích, tak ve trojicích obsadila
vždy 1. a 2. místo. Takového úspěchu se ještě nikdy v historii nohejbalu v ČR nikomu
nepodařilo dosáhnout.
V otázce personálního obsazení úředníků a zaměstnanců města Modřice nedošlo k
žádným změnám.
Ing. Josef Šiška

USNESENÍ RMM č. 9/2015
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 11. schůze RMM
konané dne 7. 9. 2015
Kompletní znění usnesení je zveřejněno
na www.mesto-modrice.cz.
Výpůjčka pozemků od ČR – Státní
pozemkový úřad
Rada schválila smlouvy o bezúplatné
výpůjčce pozemků v majetku státu na
dobu 8 let ve vnitrobloku bytových
domů ulice Sadová, Poděbradova,
Komenského pro zajištění jejich údržby
zejména v letních měsících.
(k usnesení 11R3.1/2015 a 11R-3.2/2015)
Nákup nemovitosti rodinného domu
na nám. Svobody 171
Po schválení ceny zastupitelstvem
města RMM schválila veškeré smlouvy
k převodu dotčené nemovitosti.
(k usnesení 11R-3.3/2015, 11R-3.4/20145
a 11R-3.5/2015)
Technická studie jižní tangenty
RMM schválila stanovisko města k
předložené Technické studii R52 – jižní

tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2
Chrlice II. na upřednostnění řešení ve
variantě B, tj. vedení trasy tangenty při
hranici katastru mezi městem Modřice a
obcí Popovice.
(k usnesení 11R-7.1/2015)
Studie protipovodňových opatření
RMM se zabývala studií vypořádání
proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření a revitalizace
údolní nivy hlavních brněnských toků a
zaujala k ní záporné stanovisko. Studie
byla také diskutována a bylo k ní přijato
záporné usnesení i v ZMM, viz zápis ze
ZMM.
(k usnesení 11R-7.2/2015 a usnesení 5Z5.2/2015, 5Z-5.3/2015 a 5Z-5.4/2015)
Návrh na členství v komisích předsednictva SMO ČR
Rada podala na základě výzvy předsednictva Svazu města a obcí ČR návrh na
člena Dopravní a Regionální komise v
osobě starosty města Ing. Josefa Šišky.
(k usnesení 11R-7.3/2015)

www.mesto-modrice.cz

Navýšení kapacity Základní školy
Modřice
Ředitelka Základní školy Modřice požádala město a rada schválila navýšení
počtu žáků v Základní škole Modřice
ze 400 na 450, a to od školního roku
2016/2017.
(k usnesení 11R-7.11/2015)
Užívání učeben ZUŠ na ulici Benešova SRPŠ
Rada schválila užívání učeben v budovách ZUŠ na ulici Benešova SRPŠ za
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účelem pořádání kurzů uměleckého
vzdělávání.
(k usnesení 11R-7.12/2015)
Veřejný rozhlas
V rámci zkvalitnění funkčnosti a provozu veřejného místního rozhlasu rada
pověřila místostarostu MUDr. Jiřího
Ventrubu, CSc., jednáním s odbornou
ﬁrmou o vypracování studie rozmístění
hlásičů rozhlasu ve městě.
(k usnesení 11R-7.16/2015)

USNESENÍ ZMM č. 5/2015
z 5. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 7. září 2015 v 18 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 15. zastupitelů, jmenovitě viz
prezenční listina)
Usnesení 5Z-Ú1/2015: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 5. řádného veřejného
zasedání ZMM Dagmar Hoškovou,
DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 5.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitelku Kamilu Šulovou a zastupitele Jana Skalníka.
ZMM schvaluje program 5. řádného veřejného zasedání ZMM s doplněním
bodů č. 5) Projednání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření a revitalizace

údolní nivy hlavních brněnských
toků a bodu č. 6) Projednání příspěvků Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 5Z-1.1/2015: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice
o činnosti Městského úřadu Modřice
za období od 4. řádného zasedání
ZMM do 7. 9. 2015.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 5Z-2.1/2015: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Mikuš,
Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0 proti
3 se zdrželi (Procházka, Kratochvíl, Bernátová)
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Bod 3 – Prezentace architektonické
soutěže „Víceúčelová sportovní hala
Modřice“
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.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bod 4 – Projednání penále dodavateli
Pasivního bytového domu pro
seniory
Usnesení 5Z-4.1/2015: ZMM na základě
právního rozboru JUDr. Alexandra
Netta schvaluje text Dohody o narovnání sporných práv mezi městem
Modřice a ﬁrmou Komfort a.s. ve
věci smluvní pokuty za nesplnění
termínu dokončení výstavby Pasivního bytového domu pro seniory v
celkové výši pokuty 2.920.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Šulová, Havlátová, Brabec, Doleček, Kratochvíl)
1 proti (Mikuš), 5 se zdrželo (Tomandl, Bernátová,
Procházka, Skalník, Konvalinková)

Bod 5 – Projednání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření (PPO) a revitalizace
údolní nivy hlavních brněnských
toků
Usnesení 5Z-5.1/2015: ZMM bere na
vědomí záporné stanovisko RMM ke
studii proveditelnosti přírodě blízkých PPO a revitalizace údolní nivy
hlavních brněnských toků.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Mikuš, Skalník,
Tomandl), 2 proti (Brabec, Ventruba), 3 se zdrželi
(Bernátová, Procházka, Konvalinková)
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Usnesení 5Z-5.2/2015:ZMM ustanovuje
hlavního koordinátora pro jednání o
protipovodňových opatřeních a záplavovém území pana MUDr. Jiřího
Ventrubu.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Chybíková, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková,
Tomandl), 0 proti, 1 se zdržel (Ventruba)

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.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 1 se zdržela (Chybíková)

Usnesení 5Z-5.4/2015: Město Modřice
nesouhlasí s řešením protipovodňových opatření na území Modřice
(zpracovaným pro Povodí Moravy
s.p., Aquatis a.s., Botanická 834/53,
Brno, Dopravoprojekt Brno, a.s. a
Ateliérem Fontes s.r.o.) z důvodu, že
žádné technické řešení protipovodňové ochrany nesmí zhoršit odtokové poměry natolik, aby bylo zvýšeno
povodňové riziko a ohroženy životy
lidí ve stávajících nemovitostech.
Zejména nesouhlasíme se snížením
hráze na pravém břehu řeky Svratky.
Dále nesouhlasíme s případným vyvlastněním pozemků a budováním
hráze na pravém břehu Mlýnského
náhonu.
Město Modřice nesouhlasí s tím, aby
kompenzační opatření k PPO Brna
byla realizována v k. ú. Modřice na
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Tomandl), 0 proti, 1 se zdržel (Kratochvíl)
území „Za mlýnem“, kde budou
zhoršeny odtokové poměry a ohrožena stávající zástavba a nemovitos- Usnesení 5Z-7.1.2/2015: ZMM zamítá žádost J. V. o odkoupení části pozemku
ti. Kompenzační opatření je potřeba
par. č. 2025/1.
realizovat tam, kde docházelo k
Hlasování: 12 pro, (Šiška, Chybíková, Doleček, Brapřirozeným rozlivům historicky a
bec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Bernátová,
tato lokalita nese název „Rybníky“
Procházka, Skalník, Tomandl), 0 proti, 3 se zdrželi
a je v k. ú. Modřice pod soutokem
(Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl)
Svratky a Mlýnského náhonu. Z
tohoto důvodu je toto území dodnes Usnesení 5Z-7.2/2015: ZMM schvaluje
prodej části pozemku par. č. 1292/31
nezastavěno a vytváří podmínky pro
v rozsahu cca 12,5 m2 za cenu 1.500,poldr.
Kč/m2 panu Bc. M. C.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bod 6 – Projednání členských příspěvků DSO Šlapanicko
Usnesení 5Z-6.1/2015: ZMM schvaluje
členské příspěvky DSO Šlapanicko
pro rok 2015 ve výši 2,50 Kč/obyvatele, tj. pro Modřice 12.490,- Kč.

Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Bernátová, Procházka, Tomandl), 0 proti, 3 se zdrželi
(Mikuš, Skalník, Konvalinková)

Usnesení 5Z-7.3.1/2015: ZMM pověřuje
RMM a starostu města výzvou panu L.
na převod vodovodu a kanalizace.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková),
1 proti (Bernátová), 1 se zdržel (Tomandl)

Hlasování: 14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl),
0 proti, 1 se zdržel (Chybíková)

Usnesení 5Z-6.2/2015: ZMM na základě § 84 odst. 2) písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů schvaluje
Stanovy Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko.

Usnesení 5Z-7.3.2/2015: ZMM schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Modřice (kupující) a společností Bobrava,
spol. s.r.o. (prodávající) na nákup
komunikací a parkovacích ploch na
pozemcích par. č. 1605/115, 1605/204,
1605/8-GP č. 3061-20008/2015, 2180/35,
2180/36, 2180/69-GP č. 3016-20163/2014
a 1605/136 za cenu 1,-Kč vč. DPH.

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

Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Konvalinková, Procházka), 2 proti (Tomandl,
Bernátová), 1 se zdržel (Skalník)

Bod 7 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 5Z-7.1.1/2015: ZMM ukládá
Usnesení 5Z-7.3.3/2015: ZMM schvaluje
RMM nabídnout žadatelům smlouvu
Kupní smlouvu mezi městem Modřio pronájmu části par. č. 2025/1 k
ce (kupující) a společností Bobrava,
parkování motorových vozidel.
spol. s.r.o. (prodávající) na nákup
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
pozemků par. č. 1605/8 o výměře
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Ber2.133 m2, par. č. 1605/115 o výměře
nátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková,
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293 m2, par. č. 1605/204 o výměře
716 m2, par. č. 2180/69 o výměře 142
m2, par. č. 2180/35 o výměře 961 m2,
par. č. 2180/36 o výměře 52 m2, par.
č. 1605/216 o výměře 18 m2, par. č.
1605/214 o výměře 160 m2, par. č.
1605/215 o výměře 80 m2 a par. č.
1605/136 o výměře 153 m2 za cenu
1.000,- Kč.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Konvalinková, Procházka), 2 proti (Bernátová, Tomandl), 1 se zdržel (Skalník)

Bod 8 – Projednání hospodaření města v roce 2015
Usnesení 5Z-8.1/2015: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice období 1-7/2015.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Konvalinková, Procházka, Skalník, Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 5Z-8.2/2015: ZMM bere na vědomí plnění rozpočtu města Modřice
v roce 2015 k 30. 6. 2015.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Tomandl, Procházka, Skalník, Bernátová)
0 proti, 1 se zdržel (Konvalinková)

Usnesení 5Z-8.3/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření platů č. 3/2015 bez
výhrad.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0 proti,
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
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Kč jako schodkový bez výhrad.
Schodek rozpočtu bude vyrovnán z
rozpočtové rezervy let minulých.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bod 12 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 5Z-12.1/2015: ZMM bere na vědomí zápis č. 08 ze zasedání Finančního výboru.

Usnesení 5Z-8.5/2015: ZMM schvaluje
dle Interní směrnice č. 1/2014, Zásady poskytování příspěvku klientům
Pasivního bytového domu pro seniory poskytnutí ﬁnančního daru v roce
2015 ve výši 24.000,- Kč panu R. V.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

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

Bod 9 – Nástin rozpočtu na rok 2016
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.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 2 proti
(Bernátová, Procházka), 1 se zdržel (Mikuš)

Bod 10 – Projednání zřizovací listiny
Jednotky SDH Modřice
Usnesení 5Z-10.1/2015: ZMM schvaluje
Zřizovací listinu organizační složky
města Modřice Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů včetně přílohy
č. 1 Vymezení majetku a č. 2 Seznam
členů.
Bod 11 – Projednání OZV města
Usnesení 5Z-11.1/2015: ZMM zamítá změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2015
o stanovení místa a času, ve kterých lze
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provozovat loterie a jiné podobné hry.

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl),
0 proti, 2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 5Z-8.4/2015: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2015 na straně příjmů po rozpočtové opatření
89.864.900,-Kč, na straně výdajů po
rozpočtovém opatření 104.529.400,-

www.mesto-modrice.cz

Usnesení 5Z-12.2.1/2015: ZMM bere na
vědomí zápis 4. zasedání Kontrolního výboru ze dne 1. 9. 2015.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 5Z-12.2.2/2015: ZMM odvolává
člena Kontrolního výboru paní Mgr.
A. P.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 5Z-12.2.3/2015: ZMM schvaluje
členem Kontrolního výboru paní Sylvu Bernátovou.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl, Slaný), 0 proti , 1 se zdržela (Bernátová)

Bod 14 – Schválení složení inventarizačních komisí
Usnesení 5Z-14.1/2015: ZMM schvaluje
složení inventarizačních komisí majetku města Modřice pro rok 2015.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bod 15 – Různé, diskuse
Usnesení 5Z-15.1/2015: ZMM schvaluje
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 18. 6. 2015 mezi
městem Modřice a společností IG
Watteeuw ČR, s.r.o.
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba), 2 proti
(Bernátová, Procházka), 5 se zdrželo (Skalník,
Mikuš, Konvalinková, Tomandl, Kratochvíl)

Usnesení 5Z-15.2/2015: ZMM schvaluje
Dohodu o ﬁnančním příspěvku
města Modřice v rámci uzavřené
Smlouvy o společném postupu při
projednávání ZÚR JmK ve výši příspěvku 10,- Kč/obyvatele k 1. 1. 2015.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 5Z-12.2.4/2015: ZMM schvaluje
odměnu zastupitelce Sylvě Bernátové ve výši 2.736,- Kč od 8. 9. 2015.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl, Slaný)
0 proti, 1 se zdržela (Bernátová)

Bod 13 – Jmenování zástupců města
do Školské rady
Usnesení 5Z-13.1/2015: ZMM schvaluje
zástupci města Modřice ve Školské
radě Základní školy Modřice pana
Luďka Slaného a Marii Havlátovou.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Brabec, Havlátová, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl, Slaný), 0 proti, 1 se zdržela (Bernátová)

Usnesení 5Z-15.3.1/2015: ZMM bere na
vědomí odstoupení od Smlouvy o
přezkoumání hospodaření města
Modřice za rok 2015 Ing. Alenkou
Bozděchovou.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

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.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ZÁPIS ZMM č. 5/2015
z 5. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 7. září 2015
v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 15 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina)
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 15
přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je
usnášeníschopné.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé:
zastupitelka Kamila Šulová a zastupitel Jan Skalník
Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS

6) Projednání hospodaření města v roce
2015
6.1. Zprávy o hospodaření města v
období 1-7/2015
6.2. Plnění rozpočtu města v roce 2015 k
30. 6. 2015
6.3. Rozpočtové opatření platů č. 3/2015
6.4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
6.5. Schválení daru klientovi PBDS
7) Nástin rozpočtu na rok 2016
8) Projednání zřizovací listiny Jednotky
SDH Modřice
9) Projednání OZV města
10) Zprávy z činnosti výborů
10.1. Zpráva z činnosti Finančního
výboru
10.2. Zpráva z činnosti Kontrolního
výboru
11) Schválení složení inventarizačních
komisí
12) Různé, diskuse
Závěr

Hlasování o návrhu starosty: 15 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Návrh byl přijat.

Hlasování o návrhu na doplnění programu zasedání ZMM: Bod 5) Projednání Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření a
revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků.
15 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) Prezentace architektonické soutěže
„Víceúčelová sportovní hala Modřice“
4) Projednání penále dodavateli Pasivního bytového domu pro seniory
5) Projednání majetkových transakcí

Návrh na doplnění programu zasedání
ZMM (Doleček):

Návrh na doplnění programu zasedání
ZMM (Šiška):
Hlasování o návrhu na doplnění programu zasedání ZMM: Bod 6) Projednání členských příspěvků a stanov Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Program byl schválen se změnou.
Program se změnou:

www.mesto-modrice.cz

Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Prezentace architektonické soutěže
„Víceúčelová sportovní hala Modřice“
4) Projednání penále dodavateli Pasivního bytového domu pro seniory
5) Projednání studie proveditelnosti
přírodě blízkých PPO a revitalizace
údolní nivy hlavních brněnských
toků.
6) Projednání členských příspěvků Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
7) Projednání majetkových transakcí
8) Projednání hospodaření města v roce
2015
8.1. Zprávy o hospodaření města v
období 1-7/2015
8.2. Plnění rozpočtu města v roce 2015 k
30. 6. 2015
8.3. Rozpočtové opatření platů č. 3/2015
8.4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
8.5. Schválení daru klientovi PBDS
9) Nástin rozpočtu na rok 2016
10) Projednání zřizovací listiny Jednotky
SDH Modřice
11) Projednání OZV města
12) Zprávy z činnosti výborů
12.1. Zpráva z činnosti Finančního
výboru
12.2. Zpráva z činnosti Kontrolního
výboru
13) Jmenování zástupců města do Školské rady
14) Schválení složení inventarizačních
komisí
15) Různé, diskuse
Závěr
Předsedající konstatoval, že zápis ze
4. řádného veřejného zasedání ZMM
byl schválenými ověřovateli ověřen
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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:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 5. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar
Hoškovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu
5. řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitelku Kamilu Šulovou a zastupitele Jana Skalníka.
ZMM schvaluje program 5. řádného
veřejného zasedání ZMM s doplněním
bodů č. 5) Projednání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření a revitalizace údolní
nivy hlavních brněnských toků a
bodu č. 6) Projednání příspěvků Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželo, Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-Ú1/2015

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je
nedílnou součástí zápisu.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– Vznesl dotazy na Jižní tangentu, zda
byly přijaty závěry na jednání?
Bernátová
– Dotazovala se, zda byla upřednostněna některá z variant A, B nebo C?
Ventruba
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– Informoval, že proběhlo jednání s
Firmou PK Ossendorf na prezentaci
variant A B C, kdy varianta C byla
vyškrtnuta.
Tomandl
– Dotázal se, zda se město smířilo s
vybudováním obchvatu?
Mikuš
– Modřice budou uzavřeny ze všech
stran, nebudou se dál rozvíjet? Bude
se stavět protihluková stěna?
Skalník
– Navrhl zahrnout do územního plánu
omezení budování nových staveb, tak
aby z rodinných domů nevznikaly bytové domy, zejména tam, kde je slabá
infrastruktura.
Šiška
– Proběhlo jednání s primátorem
města Brna, ale nebyly přijaty žádné
závěry. Jednalo se o globální projednání spolupráce v rámci příprav a
projednání ZÚR JmK, nikoliv jednání
ohledně konkrétních tangent. V tomto
případě se jedná o studii řešitelnosti
a město Modřice se musí vyjádřit,
jakou variantu upřednostňuje - město
upřednostňuje variantu B.
Modřice se mohou rozšiřovat západním směrem (jižní směr rybníky =
záplavová zóna) a bylo počítáno s
maximálně 5000 obyvateli, což se k
dnešnímu dni této hranici blíží a je
snaha tento stav zachovat, ne snižovat
či zvyšovat. Protihlukové stěny neřeší
územní plán.
Chybíková
– Územní plán je zpracováván od
roku 2008, mohly být uplatněny připomínky i od občanů a ty se následně
mohly vypořádávat.
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Procházka
– Připomněl, že Nezávislí za čisté a
klidné Modřice podali připomínky k
ÚP, kde požadovali, aby byly doplněny výškové regulativy budov.
Návrh usnesení:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města Modřice o činnosti Městského
úřadu Modřice za období od 4. řádného zasedání ZMM do 7. 9. 2015.
Hlasování o návrhu na usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-1.1/2015

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání ZMM starostovi či RMM včetně
samostatné zprávy o provedeném
výběrovém řízení na zpracovatele,
dodavatele a vydavatele městského
Zpravodaje Modřice.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, zda může být občan
přítomen zasedání hodnotící soutěže
pro architektonickou soutěž?
Chybíková
– Jde o neveřejné jednání.
Skalník
– Kdy budou zastupitelé informováni
o vzhledu nové haly, až po vypracování projektu?
Chybíková
– Po ukončení architektonické
soutěže, která je anonymní. Porota
neukončila výběr a bude ve výběru
pokračovat počátkem měsíce října. S
výsledky bude ZMM seznámeno.
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Porota je složena z odborníků - architektů.
Bernátová
– Vznesla dotaz, jak bude naloženo s pozemky, které zavezla ﬁrma
Gas-Transport po uvedení do stavu
k zemědělskému užívání. Dále se
dotazovala na předání nemovitosti na
nám. Svobody.
Zdůraznila pozitivní vliv výběrového
řízení na dodavatele Zpravodaje města, kdy vybraná ﬁrma Poring snížila
cenu. Při rozsahu čísla 48 stran z
23.513 na 19.800 Kč, tj. cca o 4.000 Kč a
při 92 stranách ze 46.823 na 35.400 Kč,
tj. téměř o 11.000 Kč. Upozornila na
špatný roznos Zpravodaje, zejména
na pozdní nebo žádné dodání. Navrhla úkol starostovi, aby roznos Zpravodaje zajištoval někdo jiný než pošta,
například brigádníci. Konstatovala, že
pošta v Modřicích má vedoucí až v
Brně.
Šiška
– Pozemek města bude nabídnut
k pronájmu na zemědělské účely.
Nemovitost na nám. Svobody bude
předána cca koncem měsíce listopadu
2015. Dne 25. 11. 2015 budou zaslány
peníze na úhradu koupě nemovitosti
do úschovy. Po odstranění zástavy,
kterou je nemovitost zatížena, bude
zrealizována koupě.
Chybíková
– O nedoručení Zpravodaje je nutné informovat ihned pro možnost
sjednání nápravy. Zpravodaje jsou k
dispozici na městském úřadě. Roznos
Zpravodaje brigádníky je komplikovaný ohledně vstupu do bytových
domů.
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Konvalinková
– Požadovala doplnění do nové
smlouvy o dílo s ﬁrmou Poring přesná
kritéria požadavků ze strany města na
vydávání Zpravodaje. Aktuální znění
„předmětem smlouvy je sazba a tisk“
je nedostačující vzhledem k rozsahu
podmínek ve výběrovém řízení. V
případě roznosu Zpravodaje brigádníky, kdo za to bude zodpovídat?
Pošta je větším garantem pro sjednání
nápravy při nedoručení než brigádník
a navíc disponuje klíči ke vchodům
bytových domů.
Mikuš
– Konstatoval, že opakovaně Zpravodaj neobdržel. Vznesl dotaz na důvod
vyřazení nejlevnější nabídky ve výběrovém řízení. Sdělil, že je to v rozporu
se zákonem o veřejných zakázkách.
RMM se nechová jako dobrý hospodář, když vyloučí nejnižší nabídku.
Konstatoval, že graﬁcké práce jsou dle
jeho názoru nadhodnoceny, jelikož
kontrolu pravopisu, počty znaků
dle IŘ a další kroky provádí členové
redakční rady. Vychází z informací od
člověka, který se graﬁckými pracemi
živí. Obrátí se na policii s podnětem
k prošetření, zda se postupovalo v
souladu se zákonem.
Co bylo důvodem jejich nejnižší
ceny?
Šiška
– Zpravodaj byl doručen později z
důvodu pozdějšího jednání redakční
rady, standardně má být doručen
každý měsíc nejpozději do 20. dne.
Pokud tomu tak není, mají občané
o této skutečnosti informovat paní
Ventrubovou. Tiskové a graﬁcké
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práce vyloučené ﬁrmy byly extrémně
podhodnoceny oproti ostatním nabídkám, proto byla nabídka vyřazena.
Vyloučená ﬁrma byla oslovena k
zdůvodnění nízké cenové nabídky a
ta byla vysvětlena tím, že vlastní svůj
tiskařský stroj, což RMM nepřesvědčilo, takový mají všichni.
Jedná se o zakázku malého rozsahu,
která se neřídí zákonem o veřejných
zakázkách. RMM postupovala v
souladu se směrnicí města o zadávání
zakázek malého rozsahu.
Skalník
– Informoval, že rozdíl mezi podhodnocenou a vybranou zakázkou je
jen 20% a to ﬁrma Poring snížila svou
nabídku cca o 10%.
Tomandl
– Vznesl dotaz, zda odůvodnila ﬁrma
Poring snížení své ceny oproti dosavadní ceně za přípravu a tisk. Konstatoval pozitivní přínos pro občany, kdy
došlo ke snížení ceny. Navrhl pořízení
GPS monitoringu do aut městské
policie a pracovní čety. Auto pracovní čety je určeno pro pracovní četu,
nikoliv pro potřeby rozvozu místostarostky, která nevlastní řidičský průkaz. Jedná se o „van“ pro převoz věcí,
nikoliv osobní přepravu na služební
cesty, kdy vedoucí pracovní čety dělá
místostarostce řidiče.
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, zda vyloučenou ﬁrmu
požádal o zdůvodnění své nízké
ceny? Navrhl GPS monitoring pro auto
městské policie i v zájmu strážníků,
kteří jsou kritizováni za dlouhodobé stání na jednom stanovišti. Auto
pracovní čety je auto úřadu, a jak je
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využíváno zaměstnanci či místostarostkou, záleží na jejich potřebách.
Chybíková
– Nový automobil využívá v případě
nutnosti rychlé přepravy na jednání
pro ušetření času.
Zdůraznila, že má důvěru ke svým
zaměstnancům, bez důvěry by s nimi
nemohla pracovat.
Šiška
– V rámci monitoringu své činnosti
Městská policie Modřice vypracovává
každý měsíc zprávu o své činnosti.
Skalník
– Navrhl, aby zápisy z činnosti
městské policie obsahovaly časové
rozmezí.
Mikuš
– Navrhl upravit zprávu o kontrole úkolů, že prezentace výsledků
architektonické soutěže neproběhne.
Zaměstnanci jsou ve vztahu pracovně
právním a je důležité je prověřovat,
co dělají a jak to dělají. Domnívá se,
že cílem bojkotu tohoto GPS monitoringu je zakrýt případné časové
prostoje např. na Unicornu. Kontrolní
výbor z důvodu zpětné kontroly by
takovou evidenci uvítal.
Brabec
– Pochválil činnost a rychlý dojezd
městské policie a profesionální vystupování. Nesouhlasí s GPS monitoringem, pokud daná osoba porušuje
povinnosti, je nutno to řešit přímo s
ní.
Slaný
– Vznesl dotaz, co přinese zavedení
GPS monitoringu, k čemu bude zjištění, jak dlouho městská policie pracuje
na konkrétním případě.
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Návrh usnesení (Kratochvíl):
ZMM na základě prověření možné realizace GPS monitoringu s elektronickou knihou jízd do nově koupeného
automobilu Městské policie Modřice
schvaluje realizaci z důvodu transparentního využívání vozidla Městské
policie Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení: 4 pro (Mikuš,
Skalník, Konvalinková, Kratochvíl), 0 proti
11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba, Slaný, Brabec, Doleček, Šulová, Procházka,
Bernátová, Tomandl). Návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Tomandl):
ZMM na základě prověření možné realizace GPS monitoringu s elektronickou
knihou jízd do nově koupených automobilů pro pracovní četu a Městskou
policii Modřice schvaluje realizaci
GPS do obou nově pořízených vozidel z důvodu transparentního využívání vozidel.
Hlasování o návrhu na usnesení: 6 pro (Tomandl, Bernátová, Mikuš, Skalník, Procházka, Konvalinková), 0 proti, 9 se zdrželo (Šiška, Chybíková,
Doleček, Ventruba, Šulová, Havlátová, Brabec,
Slaný, Kratochvíl). Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty
města o plnění úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Mikuš, Skalník, Konvalinková,
Tomandl), 0 proti, 3 se zdrželi (Procházka, Kratochvíl, Bernátová). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-2.1/2015

Bod 3 – Prezentace architektonické
soutěže „Víceúčelová sportovní hala
Modřice“
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V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, který měl zastupitele seznámit s hodnocením poroty vyhlášené
Architektonické soutěže o návrh
„Víceúčelové sportovní haly Modřice“. Porota zasedala dne 3. 9. 2015, ale
deﬁnitivně nevybrala vítězný projekt.
Další zasedání bude začátkem měsíce
října a po vyhodnocení bude svoláno
mimořádné ZMM, kde budou vítězné
projekty zastupitelům prezentovány.
Přijaté usnesení 2Z-8.1.3/2014:
ZMM pověřuje RMM přípravou výběrového řízení na zpracovatele projektu
víceúčelové sportovní haly, navazujícího na architektonickou soutěž.
ZMM by mělo pověřit RMM provedením výběrového řízení na dodavatele
kompletní projektové dokumentace a
o jejím provedení informovat ZMM na
prosincovém zasedání.
Do výběrové komise se přihlásili zastupitelé: Mikuš, Procházka, Doleček,
Tomandl.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM pověřuje RMM provedením výběrového řízení - jednacího řízení bez
uveřejnění na dodavatele kompletní
projektové dokumentace „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ po
zveřejnění výsledků architektonické
soutěže.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem 5Z-3.1/2015.
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Bod 4 – Projednání penále dodavateli Pasivního bytového domu pro
seniory.
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář včetně přílohy Právního
stanoviska JUDr. Netta na přiměřenou
výši pokuty, Odborného stanoviska
na výši marže a zisku z díla vypracovaného Ing. arch. Janem Snášelem
CSc. a text návrhu Dohody o narovnání mezi městem Modřice a Sdružením
Interstav-Komfort.
Právní rozbor ve svém závěru doporučuje úpravu smluvní pokuty ve
výši 2.760.000,-Kč, a jelikož společnost Komfort v rámci předložené
dohody o narovnání navrhuje částku
2.800.000,- Kč plus 120.000,- Kč za
porušení BOZP, tak tento návrh JUDr.
Nett doporučuje přijmout.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Okomentovala, že smlouva o dílo
mezi městem Modřice a společností
Interstav-Komfort a k ní uzavřené
dodatky nebyly projednány v ZMM,
a proto se nemůže se zast. Procházkou vyjadřovat k této kauze.
Tomandl
– Vznesl dotaz na způsob výběru
JUDr. Netta, který je zaměřen na
trestní právo. Vyjádřil svůj názor, že
původní smlouva byla špatně vypracovaná, a to vzhledem k výši pokuty,
kterou jsme schopni vymoci.
Mikuš
– Vznesl dotaz, zda součástí výběrového řízení na PBDS byla i smlouva?
Mělo by se žalovat 11 miliónů, které
vychází ze smlouvy, nikoliv jen 3

181

Zpravodaj 10/2015

miliony stanovené v právním rozboru. Byli osloveni tři právníci, žádný
z nich specialista v oblasti reklamací
a stavebního práva, což považuje za
neprofesionální. Vyjádřil svůj názor,
že pokud dojde k porušení smluvního
vztahu, tak potenciální ﬁrmy nezaplatí
v Modřicích stanovenou částku vyplývající ze smlouvy, ale desetinu. Konstatoval, že bude hlasovat v souladu s
principem péče dobrého hospodáře.
Chybíková
– Smlouva byla součástí výběrového
řízení, které organizovala ﬁrma IKIS
s.r.o.
S ﬁrmou Komfort neřešíme reklamace, ale penále. Právník nemusí být
nutně odborník v reklamaci staveb,
neboť rozbor je podpořen odborníkem ve stavebnictví panem architektem Snášelem a pokuta je smluvní
věc.
Konvalinková
– Navrhla změnu právní kanceláře
Mgr. Hrachy z důvody neschopnosti
stanovení konkrétní žalovatelné částky.
Skalník
– Zvažovalo město prodej pohledávky
nejvyšší nabídce?
Šiška
– JUDr. Nett byl doporučen od zast.
Brabce, protože ZMM nenavrhlo
jiného advokáta. Dle vypracovaných
právních rozborů je 11 milionů neadekvátní částka. O prodeji pohledávky
nebylo uvažováno. Město Modřice v
současné době má právníka na mateřské dovolené. Kancelář Mgr. Hrachy JUDr. Lindušková právníka zastupuje,
odvádí dobrou práci v rámci činnosti
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městského úřadu.
Všechny smluvní vztahy, které byly v
prodlení vždy, byly penalizovány dle
smluv. U Komfortu se jedná o výjimku, neboť jde o neadekvátní a nepřiměřenou výši smluvní pokuty.
Bernátová
– Vyjádřila svoji nedůvěru v právní služby kanceláře Mgr. Hrachy a
nedůvěru k ﬁrmě IKIS, s.r.o., která při
výběrovém řízení na svoz komunálního odpadu pro město Modřice dostala
od Úřadu pro hospodářskou soutěž
pokutu 30 tisíc korun za špatně provedené výběrové řízení. Konstatovala,
že by bylo pro město levnější zaměstnávat dočasný zástup za právničku na
MD.
Šiška
– Firma IKIS, s.r.o. pokutu nedostala.
Jednalo se o náklady druhého kola
výběrového řízení, neboť z důvodu
nepřesně a nejednoznačně speciﬁkovaných kritérii muselo být opakováno.
Brabec
– Upozornil, že městu nevznikla žádná
škoda v této kauze s ﬁrmou Komfort.
Sobotková
– Ze své praxe vyzdvihla profesionální přístup JUDr. Linduškové.
Kratochvíl
– Vyjádřil svůj souhlas s právním
stanoviskem JUDr. Netta.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM na základě právního rozboru
JUDr. Alexandra Netta schvaluje
text Dohody o narovnání sporných
práv mezi městem Modřice a ﬁrmou
Komfort a.s. ve věci smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení
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výstavby Pasivního bytového domu
pro seniory v celkové výši pokuty
2.920.000,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro (Šiška,
Chybíková, Slaný, Ventruba, Šulová, Havlátová,
Brabec, Doleček, Kratochvíl), 1 proti (Mikuš), 5 se
zdrželo (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník,
Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-4.1/2015

Bod 5 – Projednání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření (PPO) a revitalizace
údolní nivy hlavních brněnských
toků
Komentář Ing. Hana Chybíková.
Zpracovatelem studie je ﬁrma Aquatis
a.s., Dopravoprojekt Brno, a.s. a Ateliér Fontes s.r.o. a zadavatelem Povodí
Moravy s.p., studie je ﬁnancována z
dotace Operačního programu životního prostředí.
RMM přijala stanovisko:
Město Modřice nesouhlasí s předloženou studií, zejména s navrhovanými
opatřeními na katastrálním území
města Modřice v navrženém rozsahu.
Nesouhlasí se snížením pravobřežní
hráze Svratky, neboť dojde k většímu
rozlivu a tím k rozšíření jak zaplavovaných ploch, tak i k ohrožení majetku
občanů.
Návrh protipovodňových opatření zasahuje v některých případech zásadně
do vlastnických práv občanů.
Nesouhlasíme, aby se tato studie stala
podkladem pro krajské nástroje územního plánování.
Z výše uvedených důvodů nelze dát ani
předběžný souhlas k navrhovaným
zásahům na pozemcích ve vlastnictví
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města Modřice.
Nadále požadujeme prezentaci a projednání se všemi dotčenými, při kterém
by bylo možné vysvětlit konkrétní
zásahy na konkrétních pozemcích,
popřípadě navrhnout variantní řešení.
Prostor pro možný rozliv vidíme za silnicí II/152 – v prostoru tzv. „Rybníky“.
V diskusi vystoupili:
Ventruba
– Město musí podat vyjádření k této
situaci. Plně souhlasil s vyjádřením
RMM ke studii. Účastnil se jednání
31. 8. 2015. V případě nedohodnutí s
příslušnými majiteli nemovitostí je
zde možnost vyvlastnění pozemků, s
čímž RMM nesouhlasí. O této situaci
nebyli informováni ani občané, ani
radní, ani zastupitelé a bylo nám
tvrzeno, že město s tím souhlasí již od
roku 2008. Firma Aquatis, a.s. vystupovala arogantním způsobem. Občané
mohou zaslat pouze své vyjádření,
ale větší váhu bude mít nesouhlas s
touto studií ve vyjádření města, které
tuto záležitost může ovlivnit. Studie
obsahuje povodňové řešení pro
město Brno, které pro nás znamená,
že voda bude odvedena do Modřic
a na jih Brna. Městské části města
Brna musí ve svých zastupitelstvech
schválit tuto studii, ale město Modřice
je samostatné a s tímto nesouhlasí, neboť je povodňová voda odvedena i do
obytné zóny města. Nesouhlasíme s
odstraněním hráze Svratky a vytvoření bermy, pak se zde bude voda rozlévat při každé větší povodni. Krajský
úřad vydal dne 16. 7. 2013 zprávu, kde
je uvedeno vymezení aktivní záplavo-
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vé zóny a zároveň zaniká záplavová
zóna v Modřicích.
Skalník
– Vyjádřil svůj souhlas s vyjádřením
RMM.
(občan)
– Vznesl dotaz, kdo skupuje pozemky
v oblasti „Rybníky“.
Chybíková
– Sdělila, že rybníky jsou aktivní
záplavová zóna. Pokud došlo k jejich
skoupení, je to zapsáno v katastru nemovitosti. Město o žádném skupování
pozemků v lokalitě Rybníků nic neví.
Rozšiřuje se zpráva, že zástupci města
se studií vyslovili souhlas – není tomu
tak, naopak jsme oznámili zpracovateli, že vyjádření města je možné očekávat v 2. pol. září po projednání v orgánech města. Požadujeme prezentaci
v Modřicích i pro všechny dotčené
vlastníky nemovitostí. Velmi důležité
je, že nesouhlasíme, aby se tato studie
stala podkladem pro krajské nástroje
územního plánování, neboť by se tato
studie mohla stát veřejně prospěšnou
stavbou.
Mikuš
– Vyjádřil svůj souhlas s názorem
RMM. Jako občan je také postižený
touto studií, konstatoval, že hráz
nepomůže a kanalizace by musela
mít zpětnou klapku, případně využití mobilních zábran pro zamezení
záplav. Vyzval k zveřejnění informací
k tématu záplavových oblastí na webu
města, jelikož každý občan dostal jiné
vyjádření k realizaci úprav.
(občan Přízřenic)
– Informoval ZMM o svém postoji a
zjištění k této studii. Pokud bude tato
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studie realizována, bude jeho nemovitost zaplavená. Dochází k ochraně
velkých ﬁrem jako Tesco či Ikea, ne
obyčejných občanů.
Bernátová
– Vznesla dotaz, proč je vyjádření k
této studii v kompetenci RMM?
Šiška
– RMM se vyjadřuje ke všem stavebním záměrům a studiím v k.ú. Modřice. Pravomoc RMM je stanovena v
zákoně o obcích č. 128/2000 Sb.
Ventruba
– Jedná se o důležitou věc, a proto je
projednána nejen na RMM, ale i ZMM.
Návrh na usnesení (Chybíková):
ZMM bere na vědomí záporné stanovisko RMM ke studii proveditelnosti
přírodě blízkých PPO a revitalizace
údolní nivy hlavních brněnských
toků.
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Havlátová, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Mikuš, Skalník, Tomandl), 2 proti (Brabec,
Ventruba), 3 se zdrželi (Bernátová, Procházka,
Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-5.1/2015

Návrh na usnesení (Brabec):
ZMM ustanovuje hlavního koordinátora pro jednání o protipovodňových
opatřeních a záplavovém území pana
MUDr. Jiřího Ventrubu.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Chybíková,
Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 1 se zdržel (Ventruba). Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-5.2/2015

Návrh na usnesení (Ventruba):
ZMM pověřuje starostu a RMM zajistit
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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.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 1 se zdržela (Chybíková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-5.3/2015

Návrh na usnesení (Ventruba):
Město Modřice nesouhlasí s řešením
protipovodňových opatření na území
Modřice (zpracovaným pro Povodí
Moravy s.p., Aquatis a.s., Botanická
834/53, Brno, Dopravoprojekt Brno,
a.s. a Ateliérem Fontes s.r.o.) z důvodu, že žádné technické řešení protipovodňové ochrany nesmí zhoršit
odtokové poměry natolik, aby bylo
zvýšeno povodňové riziko a ohroženy
životy lidí ve stávajících nemovitostech.
Zejména nesouhlasíme se snížením
hráze na pravém břehu řeky Svratky. Dále nesouhlasíme s případným
vyvlastněním pozemků a budováním
hráze na pravém břehu Mlýnského
náhonu.
Město Modřice nesouhlasí s tím, aby
kompenzační opatření k PPO Brna
byla realizována v k. ú. Modřice na
území „Za mlýnem“, kde budou
zhoršeny odtokové poměry a ohrožena stávající zástavba a nemovitosti.
Kompenzační opatření je potřeba
realizovat tam, kde docházelo k
přirozeným rozlivům historicky a tato
lokalita nese název „Rybníky“ a je v
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k. ú. Modřice pod soutokem Svratky
a Mlýnského náhonu. Z tohoto důvodu je toto území dodnes nezastavěno
a vytváří podmínky pro poldr.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-5.4/2015

Bod 6 – Projednání příspěvků DSO
Šlapanicko
6.1 Stanovy Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k průběhu přípravy a připomínkování textu Stanov DSO Šlapanicko a vlastní text nového upraveného
znění. Je nyní na zastupitelstvu města
Modřice, aby jako člen DSO stanovy
opět schválilo.
Co se týče změn proti původně schváleným, jedná se o drobné úpravy a
přesuny mezi jednotlivými články,
bližší speciﬁkace orgánů svazku a
pravomoc valné hromady a rady.
Dále na stůl byl předložen zastupitelům
komentář k DSO - Šlapanicko-příspěvky.
Dne 4. 9. 2015 se uskutečnila 2. Valná
hromada (dále „VH“) Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko. Na VH se projednávaly zejména 2 důležité body:
1) Schválení stanov
Na prvním místě se projednávalo nově
upravené znění stanov, neboť text
stanov schválený na zakládající VH
připomínkovalo několik obcí a některé podněty byly do textu zaneseny.
Podklady k novým stanovám jste již
obdrželi a k bodu se přesouvají z
bodu Různé.
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2) Členské příspěvky
Jako druhý bod bylo projednávání
členských příspěvků. Zde nastal
rozkol mezi jednotlivými obcemi. Při
zakládání svazku bylo iniciátorem
předpokládáno, že na činnost svazku
bude možné získat dotace z Evropské
unie, a to ve výši až 85% na dobu 3
let. Tato informace byla pro většinu
obcí stěžejní. Nyní nastal problém
se zpožděním vyhlášení dotačního
titulu, a pokud by měl svazek dobře
fungovat, musí se do něj „nalít“ ﬁnance. Zde je pro město Modřice otázka,
co by činnost a účast ve svazku pro
město přinesla. Jako hlavní témata se
deklarují cyklostezky a meziobecní
spolupráce v rámci městské policie.
Pokud to shrneme, tak napojení cyklostezek na okolní obce je díky velké
silniční síti velmi složité a jedinou
možnost vidíme ve směru Želešice
přes oblast Bobrava a městskou policii má město vlastní.
Ostatní plány a záměry jako např. sociální oblast a školství jsou velmi mlhavě
diskutovány.
Je tedy pouze na nás, zda ZMM stanovené členské příspěvky na rok 2015
a 2016 schválí a město zůstane členem
DSO Šlapanicko.
Stanovené členské příspěvky:
2015
Výše členských příspěvků je stanovena
na 1 obyvatele obce.
Modřice mají dle zjištění Finančního
odboru 4996 obyvatel.
VH DSO Šlapanicko stanovila výši
členských příspěvků na 2,50 Kč/obyvatele.
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Pro Modřice to tedy dělá 12.490,- Kč za
rok 2015.
2016
VH DSO Šlapanicko stanovila výši členských příspěvků na 15,- Kč/obyvatele.
Pro Modřice to tedy dělá 74.940,- Kč.
Jelikož částka na rok 2015 není zahrnuta do rozpočtu města, je nutné ji po
schválení do něj zahrnout.
V diskusi vystoupili:
Chybíková
– Navrhla setrvání ve svazku do konce tohoto roku.
Bernátová
– Vznesla dotaz na předsedajícího,
jestli z důvodu zavedení příspěvků
navrhl odstoupit od smlouvy.
Šiška
– Informoval, že je možné odstoupit
ze svazku do konce kalendářního
roku bez placení příspěvků. Zavedení
placení příspěvků ho vedlo k možnosti návrhu usnesení na odstoupení ze
svazku.
Návrh na usnesení (Chybíková):
ZMM schvaluje členské příspěvky DSO
Šlapanicko pro rok 2015 ve výši 2,50
Kč/obyvatele, tj. pro Modřice 12.490,Kč.
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš,
Skalník, Konvalinková), 1 proti (Bernátová), 1 se
zdržel (Tomandl). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-6.1/2015

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM na základě § 84 odst. 2) písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů schvaluje
Stanovy Dobrovolného svazku obcí
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Šlapanicko.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš,
Skalník), 0 proti, 3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová,
Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-6.2/2015

Bod 7 – Projednání majetkových
transakcí
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
7.1. Prodej části pozemku par. č. 2025/1
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k předložené žádosti na
odkup části pozemku par. č. 2025/1
předložený panem J. V. včetně mapového podkladu a fotodokumentace.
Návrh na odkup je podporován tvrzením o neoprávněném záboru
pozemků žadatelů v rámci výstavby
IS v dané lokalitě, které ovšem není
podloženo přesným geometrickým
zaměřením. Současně lze konstatovat,
že IS budované městem Modřice byly
řádně povoleny a zkolaudovány. Je
velmi nepravděpodobné, že by nová
stavba byla na pozemcích jiných a
takto zkolaudována.
RMM návrh na prodej ZMM doporučuje
zamítnout.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– Navrhl pronájem předmětného pozemku žadatelům z důvodu výstavby
bytových domů.
Šiška
– Informoval o ceně za pronájem
vyhrazeného parkovacího stání v
souladu s platnou vyhláškou města
Modřice.
Chybíková
– Informovala, že všechny realizované
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projekty musí mít zajištěno parkovací stání na svém pozemku a nelze
nikoho nutit, aby stavěl parkovací
stání nad počty stanovené normou. V
případě projektu Viladomy v přilehlé
lokalitě žadatelů nadstandardně staví
parkoviště pro veřejné užívání na
veřejných prostranstvích.
Konvalinková
– Domnívá se, že v případě lokality
Bobravy není splněna kapacita parkovacích stání pro obyvatele. Dotazy k
situaci na Bobravě s občany směrovaly na stavební úřad a bylo jim sděleno, že z důvodu velmi nestandardních
postupů a rozhodnutí byl ukončen
pracovní poměr s kompetentní úřednicí, která v tom byla angažovaná.
Šiška
– Každý projekt musí splňovat požadavky na počet parkovacích míst.
Máte možnost objednat odborníka pro
přezkum. Počet parkovacích stání nelze ošetřit v územním plánu, je stanoven normou. RMM vydala směrnici,
která stanovuje případným zájemcům
o pronájem parkovacího stání nájem
ve výši cca 50.000,- Kč/rok, a to s cílem, aby občany od takových žádostí
odradila a město nemuselo řešit velké
množství žádostí, které nemůže uspokojit.
Skalník
– Vznesl dotaz, zda tyto požadavky
na parkovací stání u nově stavěných
bytových domů v původní zástavbě
nemohl regulovat územní plán? Protože obavy, že nebude kde parkovat,
jsou oprávněné.
Mikuš
– Konstatoval, že norma na velikost
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parkovacích stání je nová a ukládá
větší plochy pro parkování a počet
není v Modřicích dostačující.
Šiška
– Dotaz pana Skalníka zodpoví paní
Höklová, vedoucí odboru majetkových věcí, po návratu z dovolené.

jedná o pozemek, který bude přičleněn k pozemku rodinného domu
a bude v budoucnu považován za
součást stavebního pozemku, navrhuje předsedající dle doporučení RMM
prodej schválit a požadovat částku
1.500,- Kč/m2.

Návrh na usnesení (Procházka):
ZMM ukládá RMM nabídnout žadatelům smlouvu o pronájmu části par.
č. 2025/1 k parkování motorových
vozidel.

V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Upozornila, že v rozpočtovém
opatření je jako příjem z prodeje
uvedeného pozemku uvedeno 30 tisíc
korun, ale po vynásobení 12,5 m2 x
1500 Kč vychází jen 18 750,- Kč. Co je
důvodem?
Mikuš
– Kdo platí zaměření pozemku?
Skalník
– Vznesl dotaz, zda nebude zamezen
přístup k nemovitosti třetím osobám.
Šiška
– Původně bylo počítáno s větší
plochou cca 20 m2. Zaměření bude
zřejmě platit město Modřice, bude to
ošetřeno stejně jako povinnost nezamezení přístupu k nemovitosti třetí
osobě v kupní smlouvě schválené
RMM.

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Bernátová, Procházka, Mikuš,
Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 1 se
zdržel (Kratochvíl). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-7.1.1/2015

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá žádost J.V. o odkoupení
části pozemku par. č. 2025/1.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Bernátová, Procházka, Skalník,
Tomandl), 0 proti, 3 se zdrželi (Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-7.1.2/2015

7.2. Prodej části pozemku par. č. 1292/31
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k předložené žádosti o
odkup části pozemku par. č. 1292/31
předloženou Bc. M. C. včetně mapového podkladu. Jedná se o prodej části
jmenovaného pozemku o výměře cca
12,5 m2, která je nezpevněná a nachází
se na ní septik přilehlého rodinného
domu v majetku pana C. Dodatečně
jste obdrželi elektronicky znalecký
posudek, který stanovuje cenu za
1 m2 ve výši max. 1.250,- Kč. Jelikož se

Protinávrh na usnesení (Skalník):
ZMM schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1292/31 v rozsahu cca
12,5 m2 panu Bc. M. C.
Hlasování o návrhu usnesení: 2 pro (Skalník,
Konvalinková), 7 proti (Šiška, Havlátová, Chybíková, Slaný, Šulová, Kratochvíl, Doleček), 6 se
zdrželo (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš,
Ventruba, Brabec). Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku
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par. č. 1292/31 v rozsahu cca 12,5 m2
za cenu 1.500,- Kč/m2 panu Bc. M. C.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Tomandl), 0 proti, 3 se zdrželi (Mikuš, Skalník,
Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-7.2/2015

7.3. Převod komunikací a pozemků lokalita bydlení Bobrava
V podkladech zastupitelé obdrželi
rekapitulaci průběhu příprav převodu komunikací a pozemků v lokalitě
Bobrava, návrh kupní smlouvy s
graﬁckým vyznačením na převod
komunikací a parkovacích ploch s
kolaudačními rozhodnutími a kupní
smlouvu na převod pozemků pod
komunikacemi, zpevněnými plochami
a zastávkami IDS.
Pozemky se převádí za cenu 1,- Kč.
Komunikace a zpevněné plochy se
převádí za 1.000,- Kč.
V diskusi vystoupili:
Tomandl
– Vyjádřil nesouhlas s převzetím pozemků. Podmínil by převzetí pozemků
i s převzetím kanalizace a vodovodu.
V opačném případě nepřebírat a provádět údržbu komunikací prostřednictvím pracovní čety a náklady panu
L. vyúčtovat. Město bude mít jen
náklady a pan L. jen výnosy. Navrhl
starostovi projednat s JUDr. Linduškovou možnosti obrany občanů proti
vydírání a zastrašování od pana L,
doporučil poskytnout ze strany města
zdarma právní konzultace takto postiženým občanům (Po a Čt).
Šiška
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– Město Modřice nemá hospodářskou
činnost, nemůže se o tyto komunikace
starat, pokud nebudou ve vlastnictví
města.
Mikuš
– Vznesl dotaz, jestli ulice Přízřenická
se převáděla komplet včetně kanalizace. Sdělil, že silnice na Bobravě nesplňuje normy, jak může být zkolaudována? Je to nezákonné.
Chybíková
– O převodu se vyjednává od roku
2008. Město garantovalo, že pozemky
převezme, až budou zkolaudovány a
vypořádány. Město by komunikace
převzít mělo. Vzniknou náklady, které
jsou nedílnou součástí péče o tyto
komunikace. Převzali jsme lokalitu
ulic Za Humny, Severní a Přízřenická
a měli bychom vyjít občanům vstříc,
neboť jsou daňovými poplatníky.
Situace na Bobravě není jednoduchá
a komunikace s panem L. je velmi těžká, tímto lidem můžeme pomoci. Také
do lokality byla zavedena autobusová
doprava.
Nikdy se nejednalo s panem L. o převzetí čističky, kanalizace a vodovodu.
Konvalinková
– Vyjádřila souhlas za sebe i občany Bobravy za převzetí komunikací
zejména před zimou, dále potvrdila
náročnost jednání s panem L. a s tím
související kroky pana L. nespokojeným občanům zdražovat vodné a
stočné. Navrhla dále s panem L. jednat o převzetí čističky městem Brnem.
Skalník
– Vyjádřil nesouhlas s převzetím pouze pozemků, cílem by mělo být: pře-
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vzít všechny sítě v lokalitě Bobrava a
proto rozšířit o ně jednání. Důsledkem
převzetí komunikací může být fakt, že
pak již pan L. nebude komunikovat
vůbec.
Šiška
– Shrnul, že město na ZMM v březnu
2008 přijalo usnesení, že převezme
kompletní inženýrské sítě za celou
lokalitu Bobravy. V roce 2012 bylo
schváleno převzetí lokality Bobrava
po částech, z důvodu nekomunikace
dalšího vlastníka ﬁrmy VZ Stav. Pan
L. nabídl ze sítí převod pouze VO
a komunikací, nikoliv kanalizací a
vodovodu. Opakovaně konstatoval,
že nemá problém zamítnout převod
komunikací na město, ale sám návrh
usnesení k zamítnutí nebude podávat,
vyzval k tomuto kroku další zastupitele. Nemá problém s tím, nechat v této
problematice občany „koupat“.
– Městu Modřice byla předložena
kolaudační rozhodnutí - komunikace
jsou tedy dle kolaudačního rozhodnutí v pořádku.
Bernátová
– Dotázala se, zda pan L. má ze
zákona povinnost starat se o pozemky
a zda komunikace Za Humny byla
zkolaudována?
Konvalinková
– Jaké je postižení, nebude-li se pan
L. starat o komunikace?
Chybíková
– Pan L. se o komunikace starat musí.
Město nemá žádné prostředky na
vymáhání, jedná se o smluvní vztah
mezi majitelem a nájemníky. Převzetí
kanalizace a vodovodu v lokalitě
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Bobrava by bylo velmi nákladnou záležitostí, na kterou by si muselo město
sjednat ﬁrmu. Komunikace Za Humny
byla zkolaudována.
občan
– Informoval, že při neudržování komunikace se jedná o obecné ohrožení
a je možné na pana L. podat žalobu.
Návrh na usnesení (Konvalinková):
ZMM pověřuje RMM a starostu města
výzvou panu L. na převod vodovodu
a kanalizace.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 1 se zdržel (Chybíková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-7.3.1/2015

Protinávrh na usnesení (Tomandl):
ZMM zamítá převod pozemků v lokalitě
Bobrava.
Hlasování o protinávrhu usnesení: 2 pro
(Tomandl, Bernátová), 9 proti (Šiška, Chybíková,
Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová, Ventruba,
Kratochvíl, Konvalinková), 4 se zdrželi (Procházka,
Mikuš, Slaný, Skalník). Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Kupní smlouvu mezi
městem Modřice (kupující) a společností Bobrava, spol. s.r.o. (prodávající) na nákup komunikací a parkovacích ploch na pozemcích par. č.
1605/115, 1605/204, 1605/8-GP č. 306120008/2015, 2180/35, 2180/36, 2180/69GP č. 3016-20163/2014 a 1605/136 za
cenu 1,-Kč vč. DPH.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Konvalinková,
Procházka), 2 proti (Tomandl, Bernátová), 1 se
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zdržel (Skalník). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-7.3.2/2015

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Kupní smlouvu mezi
městem Modřice (kupující) a společností Bobrava, spol. s.r.o. (prodávající) na nákup pozemků par. č. 1605/8
o výměře 2.133 m2, par. č. 1605/115 o
výměře 293 m2, par. č. 1605/204 o výměře 716 m2, par. č. 2180/69 o výměře
142 m2, par. č. 2180/35 o výměře 961
m2, par. č. 2180/36 o výměře 52 m2,
par. č. 1605/216 o výměře 18 m2, par.
č. 1605/214 o výměře 160 m2, par. č.
1605/215 o výměře 80 m2 a par. č.
1605/136 o výměře 153 m2 za cenu
1.000,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Konvalinková,
Procházka), 2 proti (Bernátová, Tomandl), 1 se
zdržel (Skalník). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-7.3.3/2015

Bod 8 – Projednání hospodaření města v roce 2015
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
8.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k hospodaření města za
období 1-7/2015 a Výpočet ukazatele
dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna ze 42,87 %
49.983.864,11 Kč.
Nízké procento je způsobeno zařazením
částky 30 miliónů za smluvní penále
za nedodržení termínu dokončení Pasivního bytového domu pro seniory,
která značně zkresluje stranu naplánovaných příjmů a celková částka
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je ovlivněna nižším výběrem daní
státem proti roku 2014.
Strana výdajů je čerpána ze
42,47 %
41.623.027,60 Kč
Při procentuálním porovnání příjmů
a výdajů je jejich průběh k danému
období odpovídající.
Na účtech města je k 31. 7. 2015
celkem 35.934.874,63 Kč.
Na úvěrech město dluží k 31. 7. 2015
celkem 43.026.147,91 Kč.
Město za období 4 - 7/2015 splatilo na
úvěrech 1.470.748,62 Kč.
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou
138.299,99 Kč.
Dluhová služba je ve výši 7,66 %, což
je ve vztahu k předchozímu období
(1-4/2015 9,38 %) pokles o 1,72 % a držíme jej dlouhodobě pod úrovní 10 %.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice období
1-7/2015.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Konvalinková,
Procházka, Skalník, Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel
(Tomandl). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-8.1/2015

8.2. Plnění rozpočtu města v roce 2015 k
30. 6. 2015
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku plnění rozpočtu města v roce 2015,
a to k 30. 6. 2015, což je polovina roku.
Procentuální plnění by se tedy mělo
pohybovat převážně kolem hodnoty
50 %.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Požádala o vysvětlení důvodů nízkého plnění do 10% v rozpočtových
příjmech.
Mikuš
– Požadavek na proškolení, co obsahují jednotlivé položky. Vznesl dotaz
na Finanční výbor, zda tyto položky
kontroluje a jak často, a navrhl, aby
zde bylo vyjádření Finančního výboru.
Šulová
– Pravidelně při přípravě roční
uzávěrky Finanční výbor kontroluje
tyto položky a vyjadřuje se ve svých
zápisech.
Mulíček
– Okomentoval některé položky, kde
došlo k poklesu příjmů. Připustil možnost proškolení zastupitelů a sdělil,
že Finanční výbor reviduje jednotlivé
položky.
Skalník
– Uvedl, že Finanční výbor neměl
k dispozici projednávanou tabulku
plnění rozpočtu města.
Šiška
– Konstatoval, že měření rychlosti již
5 měsíců neprobíhá z důvodu poruchy měřícího zařízení. Finanční výbor
uvedený dokument neobdržel, jelikož
v té době nezasedal.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí plnění rozpočtu
města Modřice v roce 2015 k 30. 6. 2015.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Tomandl,
Procházka, Skalník, Bernátová), 0 proti, 1 se zdržel
(Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořa-
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8.3. Rozpočtové opatření platů č. 3/2015
V podkladech zastupitelé obdrželi
tabulku rozpočtového opatření platů
č. 3/2015 včetně komentáře, který zdůvodňuje navýšení platů zaměstnanců
a zastupitelů z důvodu upřesnění
navýšení platů zaměstnanců nařízením vlády.
Další komentář vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc. Kovářová.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, zda se jedná o zákonné navýšení?
Kovářová
– Ano, průměrně 3,5 %, liší se to dle
tabulek. Jedná se o první navýšení
platů.
Někde byla rezerva dostatečná, proto
tam daní zaměstnanci nejsou uvedeni.
Skalník
– Vznesl dotaz, zda je mzda vrátných
na Sokolovně veřejná vzhledem k
dalšímu mzdovému opatření u této
funkce?
Bernátová
– Odpověděla panu Skalníkovi
62.000,- Kč/ročně pro 3 vrátné. Vznesla dotaz na výši navýšení mezd
a proč nejsou zahrnuti všichni zaměstnanci?
Kovářová
– Rozpočet je veřejný, ale výši mezd
lze dle zákona o svobodném přístupu
k informacím získat.
Procházka
– Důvod navýšení částky u zastupitelů?
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Kovářová
– Při sestavování rozpočtu nebyly
ustanoveny konkrétní funkce jednotlivých zastupitelů.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření
platů č. 3/2015 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl), 0 proti , 2 se zdrželi
(Bernátová, Procházka). Usnesení bylo přijato
pod pořadovým číslem 5Z-8.3/2015

8.4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Předloženo na stůl rozpočtové opatření.
Komentář vedoucí Finančního odboru
Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Vznesla dotaz na výši a důvod
dluhu ﬁrmy Vanvera (restaurace
Sokolovna) a jak může nahlédnout do
materiálu Stromy pod kontrolou?
Šiška
– Firma Vanvera v loňském roce
neplatila nájem – dluh 80-100 tisíc
korun. Tento rok řádně platí a doplácí
vzniklý dluh z loňského roku.
Mikuš
– Vznesl dotaz na stav studie revitalizace zeleně.
Konvalinková
– Vznesla dotaz, zda i lokalita Bobrava
je zahrnuta v této studii?
Procházka
– V roce 2013 dali Nezávislí za čisté
a klidné Modřice návrh 1. etapy výsadby zeleně v Modřicích, provedla
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se výsadba pouze na Brněnské ulici,
bude návrh zakomponován do studie?
Chybíková
– Studie revitalizace zeleně - pracuje
se na ní. Zpracovává se první etapa –
revitalizace sídlištní zeleně mezi ulicí
Poděbradova a Sadová, nutno doladit
majetková práva k pozemkům. Po
zpracování bude prezentována zastupitelům a občanům. Manuál zelených
ploch je práce s vegetací v celých
Modřicích využívá programu Stromy
pod kontrolou a obsahuje posouzení
většiny stromů a návrhy údržby k
nim. Manuál zhotoví ﬁrma Partero
s.r.o. Ing. Jakub Finger a spol.
Na Bobravě vlastníme málo pozemků,
řešení je různé i s možností řešení na
soukromých pozemcích.
K programu Stromy pod kontrolou
mají přístup vybraní zaměstnanci
úřadu a ti co kácí, pro veřejnost je
omezený přístup.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2015 na straně příjmů po rozpočtové opatření 89.864.900,-Kč, na straně
výdajů po rozpočtovém opatření
104.529.400,- Kč jako schodkový bez
výhrad. Schodek rozpočtu bude
vyrovnán z rozpočtové rezervy let
minulých.
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 2 se zdrželi (Bernátová, Procházka). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-8.4/2015

8.5. Schválení daru klientovi Pasivního
bytového domu pro seniory
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V podkladech zastupitelé obdrželi
žádost o schválení daru fyzické
osobě, klientovi PBDS panu JUDr. R.
V., kterému byl přiznán dar ve výši
2.000,- Kč/měsíčně v souladu s Interní
směrnicí č. 1/2014 Zásady poskytování
příspěvků klientům PBDS ust. článku
2. V měsíci říjnu dosáhne částka
hranici 20.000,- Kč a vyšší částku nad
20.000,- Kč v jedno kalendářním roce
schvaluje a přiděluje ZMM.
Jedná se o sociální program v rámci
provozu PBDS.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Nemá nic proti tomu, aby se našim
seniorům pomáhalo, protože všichni
dobře víme, že ﬁnanční situace většiny z nich není dobrá. Ale taky dobře
víme, proč vedení města poskytování
tohoto příspěvku prosadilo. A to především proto, aby do tohoto zařízení
nalákalo klienty. Jak už v minulosti
uvedla, nesouhlasí s poskytováním ﬁnančního příspěvku z rozpočtu města
klientům PBDS podle výše důchodu,
ale podle jejich majetkových poměrů.
Jak k tomu přijdou ostatní senioři, kteří bydlí doma a nikdo jim nepřispívá.
Nemá nic proti panu V., ale pokud je jí
známo, prodal RD na Benešově ul., a
přesto jsou mu poskytovány příspěvky k důchodu. Navíc si myslí, že obec,
co se týká příspěvků, supluje stát.
Mikuš
– Navrhl rozšíření příspěvků na
důchodce žijících v obecních bytech
města Modřice.
Konstatoval, že nikde není a nebylo
přesně uvedeno, jakou část z celkové-
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ho nájmu tvoří služby,
energie a další zahrnuté položky.
Kratochvíl
– Vznesl dotaz, zda je tento příspěvek
v rámci sociální pomoci města?
Šiška
– Nejedná se o příspěvek na nájem,
ale na služby které jsou v PBDS klientům poskytovány. Do tohoto programu se mohli přihlásit všichni modřičtí
důchodci. Příspěvek je vyplácen
v souladu se směrnicí schválenou
RMM, nejedná se o soc. program.
Informoval, že pan V. je jediný, který
dostává příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Osm klientů pak dostává 1.000 Kč
a schválení tohoto příspěvku je v
kompetenci RMM, nemusí se řešit na
ZMM.
Skalník
– Vznesl dotaz, jaký je časový horizont, pro který bude tato směrnice
platit a na jak dlouho se podpora
přiznává.
Mulíček
– ZMM schvaluje tento příspěvek,
jakmile přesáhne 20.000,- Kč/rok.
Bernátová
– Postupně budou přibývat další klienti, jakmile budou mít trvalé bydliště
v Modřicích, což je jedna z podmínek
pro přiznání příspěvku.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje dle Interní směrnice č.
1/2014, Zásady poskytování příspěvku
klientům Pasivního bytového domu
pro seniory poskytnutí ﬁnančního
daru v roce 2015 ve výši 24.000,- Kč
panu R. V.

311

Zprávy z radnice

Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba), 2 proti (Bernátová, Procházka),
5 se zdrželo (Tomandl, Mikuš, Skalník, Kratochvíl,
Konvalinková). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-8.5/2015

Bod 9 – Nástin rozpočtu na rok 2016
V podkladech zastupitelé obdrželi
nástin rozpočtu města Modřice na rok
2016. Současně s nástinem rozpočtu
je v podkladech komentář k nástinu
a vypsané plánované investiční akce.
Nástin se bude v následujícím období
upravovat dle podaných podnětů
zastupitelů a žádosti o dotace včetně
upřesnění investičních akcí a ostatních výdajů města. Nástin vychází z
rozpočtového výhledu na rok 2016 a
jeho rozpočtového opatření schváleného usnesení 2Z-7.1/2014 ze dne 8.
12. 2014.
Nástin je navržen:
Strana příjmů
87.751.000,- Kč
Strana výdajů
70.677.000,- Kč
Zahrnuty jsou investice v celkové výši
9.950.000,- Kč.
V nástinu nejsou zahrnuty žádné případné získané dotační prostředky. Od
zastupitelů očekává RMM předkládání
podnětů k zařazení do návrhu rozpočtu města na rok 2016, který bude zpracován v měsíci listopadu a předložen
orgánům města k připomínkování a
ZMM ke schválení v měsíci prosinci.
Výzva na zastupitele, aby podněty
předkládali do 31. 10. 2015.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– Upozornila na možnou tiskovou
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chybu v části výdaje paragraf 6171 –
Činnost místní správy, kde by mělo
být místo 100. 000,- Kč - 10,000.000,Kč, ale celkovou částku už nekontrolovala. Pak vznesla dotaz na záměr
města s nemovitostí na nám. Svobody.
Navrhla úkol starostovi, aby zjistil
názory občanů města Modřice na
využití tohoto objektu a na příštím
zasedání ZMM seznámil zastupitele s
výsledkem zjištění.
Skalník
– Dotázal se na výši současné rezervy.
Mulíček
– Zodpovídal dotazy od zastupitelů
k jednotlivým položkám. Vyzval
zastupitele k opravě uvedené chyby i
celkového součtu. Současná rezerva
je 14 miliónů.
občan
– Bude se opravovat příští rok dům
V.?
Mikuš
– Je k dispozici revizní zpráva od statika k této nemovitosti? Konstatoval, že
tento nástin rozpočtu podepsal pan
starosta a nepřišel mu divný schodek
v tomto rozpočtu o téměř 10 mil. Kč.
Šiška
– Příští rok je v plánu projektová
dokumentace. Stanovisko statika prezentovali původní majitelé nemovitosti. V současnosti ještě není nemovitost
města.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu
města Modřice pro rok 2016 a pověřuje starostu města a RMM dopraco-
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váním rozpočtu do konečného stavu
k projednání v prosincovém zasedání
ZMM.
Hlasování o návrhu usnesení: 12 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 2 proti (Bernátová, Procházka),
1 se zdržel (Mikuš). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-9.1/2015

Bod 10 – Projednání zřizovací listiny
Jednotky SDH Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi text
zřizovací listiny organizační složky
města Modřice Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Modřice. Na základě
usnesení ZMM č. 4Z-8.1/2015 ze dne 8.
6. 2015 byla podána žádost o zřízení
jednotky na HZS JmK. Ten přidělil
Evidenční číslo jednotky 623239 a
nyní můžeme tedy schválit zřizovací
listinu. Schválením listiny se musí
jednotka do 1 roku stát plně funkční.
Součástí listiny jsou přílohy č. 1 Vymezení majetku, který nemá jednotka
prozatím žádný, a přílohy č. 2 Seznam
členů, který obsahuje celkem 15 členů
včetně rozdělení do jednotlivých
funkcí.
Vybavení jednotky po schválení zřizovací listiny proběhne na počátku roku
2016 a cca od poloviny roku 2016 bude
jednotka provádět činnost ve zkušebním režimu pod dohledem HZS JmK.
Předpokládané náklady na vystrojení
a vybavení jednotky jsou kalkulovány
do 1 milionu Kč.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz na garanci fungování
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jednotky, připomněl případ SDH v
Přízřenicích a jaký vlastní majetek
jako hasiči? Dále zda počítá město s
dotačním programem státu a kolik
procent z nákladů by mohla dotace
pokrýt?
Putna-hasič
– Zjišťuje se aktuální stav majetku, co
je funkční, co vše se musí koupit a co
už vlastní.
Šiška
– Dotace poskytuje JmK, se kterým
město Modřice počítá. Jak bude vysoká, nelze nyní říct, neboť není vypsaný dotační program. Hasiči pomáhají
občanům už v současné době a snaží
se lidem pomáhat, ochota a snaha je
garancí.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Zřizovací listinu organizační složky města Modřice Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů včetně
přílohy č. 1 Vymezení majetku a č. 2
Seznam členů.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-10.1/2015

Bod 11 – Projednáni OZV města
V podkladech zastupitelé obdrželi
Důvodovou zprávu k návrhu změny
obecně závazné vyhlášky města
Modřice č. 1/2015 o stanovení míst
a času, ve kterých lze provozovat
loterie a jiné podobné hry včetně
stávající platné vyhlášky a žádosti
majitelů dotčených nemovitostí, kteří
se vzájemně dohodli na přesunu místa provozovny z ulice Brněnská 308
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na místo Brněnská 1136. Současně ve
své žádosti požadují úpravu provozní
doby v rozmezí jako v OC Olympia.
Jednalo by se o provoz Casina, který
má jiný provozní režim jako klasická
herna a je podrobně popsán v přiložených podkladech od provozovatele
společnosti Bonver Win, a.s.
Touto změnou nedochází k navýšení
provozoven ve městě, ale pouze ke
změně adresy provozovny již zahrnuté ve vyhlášce. Navrhovaná změna by
měla velmi pozitivní vliv na rozpočet
města, kde by mohlo během roku
2016 město mít podíl až cca 7,447 milionu Kč. Dnes má město z této činnosti
v rozpočtu příjem 3,300 milionů.
V diskusi vystoupili:
Tomandl
– Vyjádřil nesouhlas s přesunutím
této herny. Jedná se o přesun z malého do mnohem většího prostoru.
Skalník
– Vznesl dotaz na stanovisko RMM.
Jaký bude postup u dalších žádostí
stejného typu, protože takto mohou
požádat všichni majitelé licencí o
změnu.
Chybíková
– Není vhodná doba zasahovat do
této platné obecně závazné vyhlášky,
počkat až po schválení zákona.
Konvalinková
– Vyjádřila svůj nesouhlas k tak
velkému projektu a tím rozšiřování
hazardu.
Slaný
– Celorepublikový trend je minimalizovat hazard, proto jej nerozšiřovat.
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Kratochvíl
– Upozornil, že i když dojde k navýšení do příjmu rozpočtu, tak tím pádem
dojde k navýšení hazardu v Modřicích.
Procházka
– Citoval dopis, ve kterém hejtman
JmK podporuje jednotný postup při
zamezení nebo omezení hazardu.
občan
– Jedná se o krvavé peníze, byl by pro
úplný zákaz hazardu v Modřicích. V
Brně se hazard zakazuje a posunuje
se do okolních obcí, navrhl zvážit
změnu vyhlášky.
Šiška
– Nejedná se o rozšiřování míst, ale
jen o přesun. RMM nebyla jednotná v
této záležitosti.

Bod 12 – Zápisy z činnosti výborů
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
12.1. Zpráva z činnosti Finančního
výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis
č. 08 z jednání Finančního výboru konaného dne 29. 6. 2015. Další zasedání
Finančního výboru do dnešního dne
neproběhlo.
Komentář předsedkyně Finančního
výboru zast. Šulová.

Protinávrh na usnesení (Kratochvíl):
ZMM mění obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015 o stanovení místa času, ve
kterých lze provozovat loterie a jiné
podobné hry s vypuštěním adresy
Brněnská 308.

12.2. Zpráva z činnosti Kontrolního
výboru
V podkladech zastupitelé obdrželi oznámení, že kde dni odeslání podkladů
zastupitelů nebyly kontrolním výborem předloženy žádné dokumenty.
Dnes na zasedání ZMM předložen zápis
ze zasedání konaného dne 1. 9. 2015.
Komentář předseda Kontrolního výboru
zast. Tomandl.
4. zasedání Kontrolního výboru se
uskutečnilo 1. 9. 2015. Kontrolní výbor
přijal žádost o ukončení činnosti od
Mgr. A. P. z rodinných důvodů.
Za nového člena byla navržena paní
Sylva Bernátová.

Hlasování o návrhu usnesení: 3 pro (Procházka,
Konvalinková, Kratochvíl), 0 proti, 12 se zdrželo
(Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová,
Slaný, Šulová, Ventruba, Bernátová, Mikuš, Skalník,
Tomandl). Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá změnu obecně závazné
vyhlášky č. 1/2015 o stanovení místa
času, ve kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0
se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-11.1/2015

Diskuse neproběhla.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 08 ze
zasedání Finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0
se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-12.1/2015

Diskuse neproběhla:
Návrh na usnesení (Šiška): ZMM bere
na vědomí zápis 4. zasedání Kontrol-
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ního výboru ze dne 1. 9. 2015.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0
se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-12.2.1/2015

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM odvolává člena Kontrolního výboru paní Mgr. A. P.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0
se zdrželi. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-12.2.2/2015

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje členem Kontrolního
výboru paní Sylvu Bernátovou.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl, Slaný), 0 proti, 1 se
zdržela (Bernátová). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-12.2.3/2015

V diskusi vystoupili:
Šiška
– Vznesl dotaz na paní Bernátovou,
zda zůstane členkou i komise zdravotně sociální?
Bernátová
– Ano.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odměnu zastupitelce
Sylvě Bernátové ve výši 2.736,- Kč od
8. 9. 2015.
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komentář k volbě zástupců města
Modřice do Školské rady při Základní
škole Modřice. Jelikož letos uplynulo
3leté funkční období, je potřeba provést novou volbu členů Školské rady
za město Modřice.
V radě doposud pracovali MVDr. Luděk
Slaný a paní Marie Havlátová.
RMM v tomto komentáři uvedla, aby
zastupitelé na zasedání ZMM navrhli
zástupce města do tohoto orgánu, ale
zároveň navrhla ponechat ve funkci
pana Slaného a paní Havlátovou.
Návrhy:
• RMM navrhla Marii Havlátovou a
MVDr. Luďka Slaného
• Bernátová navrhla Erika Mikuše
Vyjádření kandidátů k návrhu: Havlátová přijala, Slaný přijal, Mikuš přijal.
Návrh na zástupce města v Školské radě
(Bernátová):
ZMM schvaluje zástupcem města Modřice ve Školské radě Základní školy
Modřice pana Erika Mikuše.
Hlasování o návrhu na zástupce: 7 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl), 0 proti, 8 se zdrželo (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba). Zástupce nebyl zvolen.

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl, Slaný), 0 proti
1 se zdržela (Bernátová). Usnesení bylo přijato
pod pořadovým číslem 5Z-12.2.4/2015

Návrh na zástupce města v Školské radě
(RMM):
ZMM schvaluje zástupcem města Modřice ve Školské radě Základní školy
Modřice paní Marii Havlátovou.

Bod 13 – Jmenování zástupců města
do Školské rady
V podkladech zastupitelé obdrželi

Hlasování o návrhu na zástupce: 9 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Procházka, Kratochvíl, Slaný, Šulová, Ventruba), 0 proti, 6 se zdrželo
(Mikuš, Skalník, Konvalinková, Havlátová, Tomandl, Bernátová). Zástupce byl zvolen.

Zprávy z radnice

Návrh na zástupce města v Školské radě
(RMM):
ZMM schvaluje zástupcem města Modřice ve Školské radě Základní školy
Modřice pana Luďka Slaného.
Hlasování o návrhu na zástupce: 13 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl), 0 proti, 2 se zdrželi (Slaný, Bernátová). Zástupce byl zvolen.

Návrh na usnesení:
ZMM schvaluje zástupci města Modřice ve Školské radě Základní školy
Modřice pana Luďka Slaného a Marii
Havlátovou.
Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro (Šiška,
Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Šulová,
Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Tomandl, Slaný), 0 proti, 1 se
zdržela (Bernátová). Usnesení bylo přijato pod
pořadovým číslem 5Z-13.1/2015

Bod 14 – Schválení složení inventarizačních komisí
V podkladech zastupitelé obdrželi
návrh na složení inventarizačních
komisí majetku města Modřice dle
Směrnice o inventarizaci - Plán inventur na rok 2015. Návrh je zpracován
dle přílohy č. 1 ke směrnici o inventarizaci a předsedající jej předkládá ke
schválení ZMM.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje složení inventarizačních
komisí majetku města Modřice pro
rok 2015.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-14.1/2015
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Bod 15 – Různé, diskuse
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
15.1. Dodatek k plánovací smlouvě ze
dne 18. 6. 2015
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a text Dodatku č. 1 k plánovací
smlouvě uzavřené dne 18. 6. 2015
mezi městem Modřice a společností
IG Watteeuw ČR, s.r.o. na vedení a
napojení splaškové kanalizace areálu
v k. ú. Přízřenice do řadu na k. ú.
Modřice. Na základě požadavku SÚS
JmK jsou úpravou trasy nově dotčeny
pozemky par č. 528/2 a 531 oba v k. ú.
Přízřenice. Z tohoto důvodu je nutné
schválení dodatku i ze strany Modřic.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– Vznesl dotaz, zda budou v lokalitě hranic Přízřenice/Modřice takto
řešeny požadavky na další připojení
kanalizace.
Šiška
– Ano, bude tak řešena.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 18. 6. 2015
mezi městem Modřice a společností
IG Watteeuw ČR, s.r.o.
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová,
Ventruba), 2 proti (Bernátová, Procházka), 5 se
zdrželo (Skalník, Mikuš, Konvalinková, Tomandl,
Kratochvíl). Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-15.1/2015

15.2. Dohoda o ﬁnančním příspěvku
V podkladech zastupitelé obdrželi text
Dohody o ﬁnančním příspěvku mezi
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spolupracujícími obcemi v rámci
Smlouvy o společném postupu v
projednávání ZÚR JmK včetně komentáře.
Hrazená částka je 10,- Kč/obyvatel tj.
49.960,- Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dohodu o ﬁnančním
příspěvku města Modřice v rámci
uzavřené Smlouvy o společném
postupu při projednávání ZÚR JmK
ve výši příspěvku 10,- Kč/obyvatele k
1. 1. 2015.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti, 0
se zdrželi. Usnesení bylo přijato pod pořadovým
číslem 5Z-15.2/2015

15.3. Odstoupení od smlouvy
Na stůl byl zastupitelům předložen
dopis od auditorky města Modřice
Ing. Alenky Bozděchové, která tímto
odstupuje od Smlouvy o přezkoumání
hospodaření města Modřice za rok
2015 a to ze závažných zdravotních
problémů. Je to věc nemilá, ale řešitelná. Po poradě na krajském úřadě
by mělo ZMM tuto zprávu o ukončení
smlouvy vzít na vědomí a pověřit
RMM provedením výběrového řízení
na činnost auditora o přezkoumání
hospodaření města Modřice v roce
2015 včetně uzavření smlouvy.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
– Vznesl dotaz na to, jakým způsobem, bude zajištěn výběr kvalitního
auditora a kdy?
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Konvalinková
– Jaký je časový limit a kdo bude
stanovovat kritéria výběru auditora?
Skalník
– Proč ZMM schvaluje smlouvu, když
výběr auditora je v kompetenci RMM?
A když výběrové řízení je neveřejné?
Mulíček
– Výběr auditora bude předmětem
hodnotících kritérií, které stanovuje
RMM a důležitou roli bude hrát čas a
praxe uchazečů. Praxí bylo, že smlouva s auditorem byla schvalována v
ZMM.
Šiška
– Předpokladem je, že výzva na
nového auditora bude schvalována
v říjnové RMM. Konstatoval, že u zakázek do 100.000,- Kč/rok není nutné
vypsat výběrové řízení.
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí odstoupení od
Smlouvy o přezkoumání hospodaření
města Modřice za rok 2015 Ing. Alenkou Bozděchovou.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželi. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-15.3.1/2015

Návrh na usnesení (Šiška):
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.
Hlasování o návrhu usnesení: 15 pro, 0 proti,
0 se zdrželi. Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-15.3.2/2015
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DISKUSE, RŮZNÉ
Konvalinková
– Navrhla odměnu pro ověřovatele
zápisu.
Šiška
– Způsob a možnosti budou zjištěny
do příštího ZMM.
Procházka
– Navrhl vypracovat novou vyhlášku
na dodržování nočního klidu.
Kovářová
– Bude prověřeno do příštího zasedání ZMM.
Bernátová
– Navrhla nákup druhého nahrávacího zařízení a doručit materiály ZMM
ve čtvrtek místo v pátek.
Mikuš
– Upozornil na obdržení podkladů v
pondělí místo pátku.
Šiška
– V případě nezastižení zastupitelů
budou telefonicky kontaktováni městskou policií.
Chybíková
– Informovala o spolupráci s ﬁrmou
DEA Energetická agentura v oblasti
dotací - je vypracována Databáze projektových příležitostí a každý měsíc
se aktualizují vyhlášené dotační programy. V současné době se připravuje
projekt revitalizace sběrného dvora,
revitalizace sídlištní zeleně - první
etapa a projekt na vzdělávání zaměstnanců.
Procházka
– Navrhl uveřejnění výzvy na poskytnutí dotace ze strany města.
Šiška
– Na webu vše je uveřejněno.
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občan
– Navrhla oboustranný tisk podkladů
pro zastupitele.
občan
– Vznesl dotaz na organizaci a náplň
DSO Šlapanicko?
Šiška
– Podal stručný přehled o této organizaci.
občan
– Vznesl dotaz na projekt tůně a rybníky v Modřicích jak se bude projekt
dál upravovat? Dále navrhl zvážit
vybudování místa pro teenagery.
Šiška
– Okomentoval jaký je záměr do budoucna ohledně ozelenění a doplnění
mobiliáře dané lokality, informoval o
zaslané reklamaci na dodavatele.
S prostorem pro teenagery je počítáno
v projektu víceúčelové sportovní haly.
Bernátová
– Komentovala, že např. výjezd z obory v Rajhradě je velmi kvalitně řešen
ozeleněním, doporučila neumísťovat
lavičky, které jsou terčem vandalismu
právě mládeže a spíše volit přírodní
prvky (kmeny). A co se týká místa
pro teenagery, uvažovalo se o využití
„škvárového hřiště“.
Mikuš
– Povede tudy cyklotrasa?
Šiška
– Cyklotrasa je v územním plánu.
občan
– Sdělil, že pošle několik dotazů
ohledně fungování mateřské školky.
občan
– Jak je to s chodníkem mezi Modřicemi a Přízřenicemi.
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Šiška
– Městská část Brno-Jih nereaguje
na výzvu ke schválení investičního
záměru na tento chodník, která byla
zaslána v červnu 2015. Na nákladech
na zpracování investičního záměru by
se podílelo město Modřice 50%.
Zastupitelka Konvalinková odešla 0,30
hodin.
Hejtmánek-občan – V souvislosti se zveřejněným článkem pana Žáka – Kdo
ušetří, kdo vydělá? - ve Zpravodaji č.
7/8 vznesl dotaz na způsob vyměňování žárovek ve veřejném osvětlení.
Chybíková
– Okomentovala, že halogenidové
žárovky jsou v hodnotě 500,- Kč s
životností 2-3 let jsou vyměňovány za
rtuťové výrobky, které mají hodnotu
100,- Kč a životnost 3 roky. Výměny
probíhají postupně ve všech ulicích
stejně jak v hlavních či bočních.
Prodej rtuťových výbojek je v ČR (v
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souladu s EU) ukončen dne 31. 12.
2015. Sodíkové jsou nahrazovány výbojkami SUPERSON a rtuťové výbojky
budou nahrazovány halogenidovými.
Mikuš
– Konstatoval, že za nižší cenu je nižší
výkon při stejné spotřebě energie u
obou typů žárovek.
občan
– Upozornila na to, že na ulici Brněnská na jejím konci nesvítí světla
veřejného osvětlení.
Šiška
– Nejedná se o veřejné osvětlení ve
vlastnictví města Modřice.
občan
– Přednesl výhrady, co se týká
dojezdových časů městské policie,
který byl v případě jím nahlášeného
nalezeného psa 30min.
Šiška
– Asi měli jiný případ k řešení.
Ukončeno v 00:47 hodin
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
Asi před půl rokem se NĚKTEŘÍ zastupitelé, včetně nás dvou, zúčastnili informativní
schůzky se zástupci projekční kanceláře Ossendorf týkající se zpracování technické
studie propojení rychlostní silnice R52 s dálnicí D2 v prostoru Rajhrad – Modřice –
Chrlice. To bylo poprvé, kdy jsme se o plánu tzv. Jižní tangenty oﬁciálně dozvěděli.
Ten spočívá v propojení R52 s D2 ve 3 alternativách - buď A, B nebo C (viz mapka).
Všechny, až snad na variantu C, jsou pro Modřice katastrofou, neboť zasahují do polí
mezi stávajícím „jižním obchvatem“ a řekou Bobravou resp. Popovicemi, jedněch z
posledních zbytků přírody v Modřicích. Varianta C míjí relativně natěsno severně
Popovice i Rebešovice, a ty se pochopitelně bránily. Pro Modřice by to však byla z
těch nejhorších možností ta nejlepší. A protože vedení obcí Popovice a Rebešovice
zřejmě na životním prostředí a občanech opravdu záleží, byla varianta C nakonec
deﬁnitivně vyřazena. Takže ve hře zůstaly alternativy A a B.
Varianta A je nejblíž obytné zástavbě Modřic a je zapracována v připravovaném
územním plánu, což vzniklo v době, kdy se uvažovalo s možností napojení na tzv. Jihozápadní tangentu. Varianta B de facto rozdělí území mezi řekou Bobravou a „jižním
obchvatem“ na 2 části, čímž bude tato plocha deﬁnitivně znehodnocena.
Průběh zmíněného jednání byl bouřlivý, ale nevzešel z něj ani zápis ani žádné resumé. Zastupitelé nebyli už dále o ničem informováni. Až na posledním jednání zastupitelstva reagoval starosta na naše dotazy odpovědí, že město Modřice upřednostňuje
variantu B. A v posledním čísle Zpravodaje pak bylo v komentáři k usnesení rady
města ze dne 4. 8. 2015 uvedeno, že: …... RMM projednala a ve vyjádření preferuje a
požaduje vedení Jižní tangenty ve variantě B.“
Pokud bude tato stavba realizována, zasáhne do života nejen současných obyvatel
Modřic, ale i dalších generací a negativně ovlivní už tak špatné životní prostředí v našem městě. Je tristní, že tak důležitá věc nebyla projednaná v zastupitelstvu a nebyli
s ní seznámeni a neměli možnost se vyjádřit ti, kterých se nejvíc týká, a to občané
Modřic. Jsme přesvědčeni, že naše město žádnou Jižní tangentu nepotřebuje.
Na našem katastru se nachází „jižní obchvat“, který už tak způsobuje znečištění
ovzduší a nadměrný hluk a k němu by přibyla další komunikace.
Apelujeme na vedení města, aby o takto závažných záležitostech, ke kterým určitě
Jižní tangenta patří, nerozhodovalo bez vědomí zastupitelů a především občanů.

autor Sylva Bernátová

vložil: Libor Procházka
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První říjnové odpoledne patřilo dětem
Slunečné odpoledne 1.10.2015 bylo ve znamení her a atrakcí pro děti.
Velmi děkujeme rodičům a dětem za hojnou účast. I přes počáteční potíže se nám za
pomocí místních obyvatel vše vydařilo a počasí nám také přálo. Předpokládáme, že
jsme splnili očekávání hlavně těch nejmenších a dětem se den líbil. Nechyběla oblíbená atrakce - skákací hrad, kde se mohly děti opravdu vyřádit a co teprve projížďka
na ponících? Jezdili na nich malí kovbojové i malé princezny.
Jako i loňský rok jsme samozřejmě nezapomněli na slečny, které zdobily obrázky
dětské obličeje dle přání. Vidět jste mohli kočičky, pejsky, motýly a samozřejmě i
piráty nebo tygry. Touto cestou chceme také poděkovat všem sympatizantům, kteří
nám pomáhali. Příští rok pro děti připravíme podobnou akci s novými atrakcemi.
Jsme rádi, když můžeme přispět, aby se zdánlivě průměrný den, stal dnem plným
zábavy. Dětský smích a řádění je pro nás tou největší odměnou. Všichni dobře víme,
jak je v dnešní době velmi těžké děti zaujmout natolik, aby se odpoutaly od televize,
nebo od počítače.
Tak snad se nám to podařilo a těšíme se na další setkání s Vámi i Vašimi dětmi.
Alexandra Konvalinková
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OPOZICE vv ModĜicích
toto
vlastnČ
je? je?
OPOZICE
Modřicích– –jak
jak
vlastně
Reakce na þl. redakþní rady z 7-8/2015.
Co je OPOZICE?
cs.wikpedia.org:„Opozice v politickém životČ jsou politické strany a jejich
pĜedstavitelé nebo skupiny obyvatel, kteĜí se nepodílejí na vládČ. Opozice plní
dĤležitou úlohu kontroly a kritiky vlády. Dále funguje jako nabídka alternativ k vládní politice a je
pĜipravena vládu v pĜípadČ potĜeby nahradit“
Kdo je u nás v ModĜicích opozice? Opozici tvoĜí zastupitelé: 3 za ANO 2011, 2 NZ, 1 KSýM a
1ýSSD. Koalici tvoĜí a zastupitelé: 5 za ODS, 2 KDU-ýSL a 1 SZ.
V pĜípadČ, že by zastupitel SZ podpoĜil opoziþní skupinu zastupitelĤ, asi by starosta pozici znovu
neobhájil.
A jak je to v ModĜicích?
Máme starostu, uvolnČnou místostarostku a neuvolnČného místostarostu, kteĜí dle svých
kompetencí rozhodují. Pak tu máme radu (RMM), která rozhoduje o všem, o þem má rozhodovat za
zákona, tedy o vČtšinČ vČcí, které se ve mČstČ dČjí. Zasedá jednou mČsíþnČ. Zastupitelstvo má sice
zákonem dané kompetence, ale v reálu jich není mnoho. Zastupitelé nemají pĜístup na tato jednání
RMM (kromČ pĜedsedy Kontrolního výboru), zápisy jim nejsou doruþovány, tak musí þekat na
zveĜejnČní na webu mČsta (poslední byl zveĜejnČn po 16 dnech). Z toho dĤvodu nemáme o valné
vČtšinČ témat, které se probíhají na radČ, informace.
Uvedená definice jasnČ vymezuje, co mĤže opozice dČlat. Pokud se nČkdo pohoršuje, že jen
kritizujeme, tak pĜipomínám - k tomu opozice je. Z principu toho, že se nepodílí Ĝízení mČsta, má
vlastnČ jen tuto možnost. SamozĜejmČ mohou opoziþní zastupitelé podávat návrhy, což také dČláme.
Fakt, že jsme v opozici, není naše rozhodnutí, ale výsledek jednání pana Starosty o sestavení
koalice.
KOALICE:
Koalice mívají podepsanou koaliþní smlouvu a dle mých informací je podepsaná v ModĜicích.
Obsah je tajný, na rozdíl od jiných obcí a mČst, kde je zveĜejnČna na webech. Zde však vidím
paradox, protože koaliþní smlouva udává, že koalice bude hlasovat v urþitých bodech jednotnČ.
Pokud vezmeme fakt, že koalice má 8 hlasĤ a za pĜedpokladu, že nadpoloviþní vČtšina koaliþních
zastupitelĤ urþí, jak bude celá koalice hlasovat, mĤže nastat tato situace. Pokud 5 koaliþních
zastupitelĤ bude hlasovat pro, tak všichni ostatní musí hlasovat na zastupitelstvu taktéž pro. Tudíž
se nakonec mĤže stát pĜípad, kdy opozice bude proti, že pouze 5 koaliþních zastupitelĤ rozhodlo o
schválení tohoto bodu ještČ pĜed jednáním ZMM. Dá se Ĝíci, že 5 dokáže prosadit nČco, co ostatních
10 nevidí jako pĜínosné.
ZASTUPITELSTVO:
Koalice se schází a þlenové prý diskutují o bodech k zasedání ZMM. Obþan pak vidí,že v 95%
hlasují jako jeden þlovČk. Tedy o výsledku je rozhodnuto již pĜed zastupitelstvem. Je to patrné i z
toho, že nČkteĜí koaliþní zastupitelé za celých 6 hodin nic neĜeknou a jen zvedají ruku.
Jan Skalník

foto: archiv ANO 2011 Modřice
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KomentáĜ k poslednímu Zpravodaji
Všimli jste si þlánku paní Konvalinkové na 10. stranČ a þlánku
následujícího „Co do kanalizace nepatĜí“? Je standardní v jiných
tiskovinách takováto asymetrie velikosti nadpisĤ a písma v tČle obou
þlánkĤ? NehledČ na fakt, že se jedná o doslovný text informaþního
letáþku BrnČnských vodáren a kanalizací a.s., což není ani orgán
mČsta, ani organizace mČstem Ĝízená. Když ne samotný pĜispČvatel,
který þlánek k zveĜejnČní dodal, tak nČkdo z RR mČl dbát na
dodržení pravidel rozsahu, identifikaci zdroje (BVK a.s.) a pĜepisu textu do rozumné formy,
jelikož tato spoleþnost není „naše“, jak se v nČm uvádí.
Zdá se vám to normální? MČ rozhodnČ ne! Vidím to jako uþebnicový pĜíklad nerovného
pĜístupu a jelikož je redakþní rada „nezávislá“, tak z mého pohledu se jedná o pochybení.

Perliþky ze zastupitelstva ze 7.9.2015 :
Pronájem parkovacích míst v ModĜicích?
Zajímavým tématem byl pronájem parkovacích míst na pozemku mČsta. Zastupitel Ing. Libor
Procházka podal návrh na pronájem pozemku mČsta žadatelĤm za úþelem parkování. K
tomuto pan starosta uvedl: „UpozorĖuji, že roþní poplatek za vyhrazené parkování je cca
50.000Kþ podle vyhlášky o pronajímání a záborech veĜejného prostranství. Tato je schválnČ
takto nastavena, protože pokud pronajmeme jednomu, máme tady dalších 1000 žádostí a to je
špatnČ.“ Nevím, jak to chápe obþan mČsta, ale mČ se to moc nelíbí. Napište nám svĤj názor...
Rozpoþet a výdaje:
Zastupitelé dostávají ke
co teprve kontrolovat.
Bernátová našla chybu
100.000,- Kþ, namísto
starostou.

schválení rozpoþet mČsta a není zrovna lehké se v nČm orientovat a
Na posledním jednání ZMM naše kolegynČ zastupitelka paní
v rozpoþtu. Ve výdajích za þinnost místní správy bylo uvedeno
správné þástky 10.000.000,-Kþ. Rozpoþet byl podepsán panem

To, že ve výdajích na rok 2016 chybí 9,9 miliónu Kþ, si prostČ nikdo ze zodpovČdných
nevšiml. Nemohu se zbavit dojmu, že když si v rozpoþtu nikdo nevšimne takové chyby, jak je
na tom zbytek úþetních operací. Kterým þíslĤm þi datĤm mohu vČĜit a kterým ne?
Díky návrhu kolegynČ Konvalinkové se sníží náklady na zpracování Zpravodaje. Bohužel jen
o pouhých cca o 10%. Úspora mohla být vyšší cca 30%, ale RMM vylouþila nejvýhodnČjší
nabídku.
Je vidČt, že má smysl po 2-3 letech udČlat nové výbČrové Ĝízení, protože staronová firma,
kterou si radní opČt vybrali, snížila svou cenu. To prosazují opoziþní zastupitelé, ale pan
starosta s tím nesouhlasí. Myslíte, že tyto kroky jsou v souladu s péþí Ĝádného hospodáĜe?
Co vy obþané na to? Své názory mĤžete psát na anomodrice@seznam.cz nebo na
emikus@seznam.cz. DČkuji.
Váš zastupitel Erik Mikuš
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Biopopelnice
V návaznosti na projekt „Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“ z roku 2011, zakoupilo město další biopopelnice. K vyzvednutí budou 26. 10. 2015 na recepci MÚ
Modřice u p. Ventrubové. Tato akce je přednostně určena pro ty, kteří biopopelnici
ještě nemají.
Na stejném místě jsou k dispozici odpadkové koše na kuchyňský bioodpad, vše zdarma proti podpisu. Dále jsou k zakoupení biologicky rozložitelné sáčky 1ks za 1Kč v
balení 25 ks.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Chceme Vás průběžně seznámit s podstatnými částmi platné legislativy související se
správou města, aby jste se lépe orientovali v procesu volby jednotlivých orgánů města a
v tom, jaké pravomoci a možnosti mají.

Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
Tento zákon spadá do práva veřejného a zabývá se postavením, právy a povinnostmi
obcí a jejích občanů.
§ 5 (1) Město je samostatně spravováno zastupitelstvem obce; dalšími orgány
obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
Zastupitelstvo obce
§ 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději
do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
§ 69 (1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
Pravomoc zastupitelstva obce
§ 84 (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou
k rozvahovému dni,
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c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti
v již založených právnických osobách,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně
hranic obce a o slučování,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady
obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet
dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných
prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
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vém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv
o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o
převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
k) zastavení nemovitých věcí,
V dalším vydání Vás seznámíme s pravomocemi rady města.
Tým hnutí ANO 2011 v Modřicích

Kontakty na zastupitele nezveřejněné v seznamu MÚ Modřice
Jméno a příjmení

Zastupitel za

Mobil / telefon

E-mail

Bc. Alexandra Konvalinková

ANO 2011

776/776156

konvalinkova@ckmetal.cz

Ing. Erik Mikuš, EUR Ing.

ANO 2011

777/013745

emikus@seznam.cz

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti
obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

Ing. Jan Skalník

ANO 2011

775/191239

jskalnik@volny.cz

Sylva Bernátová

Nezávislí

732/243837

sylvabernatova@seznam.cz

§ 85 Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad
20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných ﬁnančních výpomocí nad 50000 Kč v jednotli-

Ing. Libor Procházka, MBA

Nezávislí

603/328926

l.prochazka@volny.cz

Ing. Jiří Brabec

ODS

724/722701

brabec@brabeczc.cz

MVDr. Luděk Slaný

ODS

603/496863

slanyl@tiscali.cz

Kamila Šulová

ODS

603/721235

kamilasulova@seznam.cz

Ing. Pavel Doleček

SZ

608/942207

pavel.dolecek@mesto-modrice.cz

Mgr.et Mgr. Tomáš Kratochvíl

ČSSD

605/725629

tomas81cz@gmail.com

Marie Havlátová

KDU - ČSL

547243114

---

Richard Tomandl

KSČM

603/578496

rtomandl@cpoj.cz

Zpracoval: tým hnutí ANO 2011 v Modřicích
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Korespondence zástupce ﬁrmy Proﬁ-tisk group* Ing. Danka a
starosty Modřic Ing. Šišky:
*ﬁrma vyřazená z výběrového řízení o zpracovatele měsíčníku Zpravodaj. (ke zveřejnění
poskytl Ing. Petr Danko)

Dobrý den pane starosto,
děkujeme Vám za zaslání oznámení o výběru dodavatele na zpracování, tisk a dopravu Zpravodaje Modřice.
Rada města Modřice rozhodla o vyloučení naši nabídky z důvodu podcenění podané nabídky. V příloze zasílám kalkulační listy, ve kterých je přesně spočítáno za kolik
dokážeme Vaši zakázky vyrobit a doručit podle Vašich požadavků. Jestli Vám jiná
tiskárna nabídla vyšší cenu než je naše a tvrdí, že levněji to nejde vyrobit, tak Vám
lžou. Naše cena je přiměřená výrobní ceně a zisku. Nemáme vícenáklady za pronájem tiskových strojů jako jiné tiskárny - máme vlastní nové a kvalitní stroje. Máme
vlastní graﬁcké studio - neděláme graﬁku prostřednictvím agentur.
Zpracováváme tisková data a vyrábíme kvalitní tiskoviny pro známé společnosti,
města i obce.
Je nám líto, že u veřejné soutěže, kde je rozhodující nabídková cena, nám komise
nedala možnost nabídku hájit, tak jak to bývá u jiných veřejných zakázek a dala na
slova konkurenční nabídky.
Chtěl bych Vás ještě požádat, jestli je možné nahlédnout do zápisu o otvírání nabídek. Jestli je někde vyvěšený na web stránkách města nebo na úřední desce. Děkuji
S pozdravem a úctou
Ing. Petr Danko
18.8.2015
Dobrý den pane ing. Danko,
jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu, která se neřídí zákonem o zadávání veřejných zakázek, nebylo nutné ustavovat výběrovou komisi, ale o zakázce rozhodla
přímo rada dle předložených nabídek.
Nepovažovali jsme za nutné Vám dávat prostor pro obhajobu Vaší nabídky, neboť
všechny ostatní nabídky (městu bylo celkem předloženo včetně Vaší 6 nabídek) měli tiskařské práce ve vyšší cenové úrovni v porovnání s Vaší kompletní nabídkou za veškeré
práce. Toto bylo pro rozhodnutí rady o vyloučení rozhodující. Výsledek výběrového
řízení bude zveřejněn ve zpravodaji města.
S pozdravem
Ing. Josef Šiška
Starosta města Modřice
19.8.2015
Dobrý den,
je to neobvyklé v době šetření s obecním rozpočtem, ale budiž.
Děkuji za odpověď.
Ing. Petr Danko
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Dvě reakce na článek ve zpravodaji č. 9/2015 princip demokracie
Vážená AK (anomodrice@seznam.cz)
Začnu od Platóna. Svůj pohled na demokracii vtělil (vyjádřil) Platón, který byl athénským občanem, do 8. knihy dialogu Ústava, v níž zmiňuje čtyři formy "pomýlených"
státních zřízení. Timokracie, oligarchie, demokracie a tyranie.
Aby nebyl rozsah mého příspěvku příliš dlouhý, zůstanu jen u demokracie jako formy vlády slynoucí neomezenou svobodou.
Ústava ČR je sepsána tak, že jsme si zvolili ZASTUPITELSKOU DEMOKRACII. Naše
svoboda je vyjádřena řadou principů a práv, rovnost před zákonem, volit a být volen,
svobodně se vyjadřovat a tak dále...
Volbou dáváme do rukou zvolených určitá práva a povinnosti, tedy i právo nás zastupovat v určitých rozhodovacích procesech, nebo i právo omezovat naši svobodu
tvorbou zákonů, vyhlášek a.t.d.
Nyní si dovolím diskutovat část „ sjednocení podmínek publikování .........“
Je zajímavý, rozpor v bodech 5.1.2 a bodě 5.1.3 vašeho návrhu. Je zde deklarována
možnost kohokoli a zároveň zahrnuta diskriminace členů zastupitelstva, kteří nespadají, podle Vás do množiny - kohokoliv.
Možná znáte výraz informační smog. Ten hodlá vaše úsilí vytvořit. Co má za cíl ono
nepřeberné množství informací, které chcete publikovat za cíl? Mně osobně odradí
od čtení Zpravodaje a myslím, že nebudu jediný.
Krásné je také vaše graﬁcké vyjádření „ Struktury vedení města“. Já jako liberál a
demokrat bych dal nejvýše OBČANA ne zastupitelstvo. I když se kloním označit občana do imaginární roviny, je to on kdo řídí obec, město a pro kterého musí všichni
zastupitelé chápat své dočasné pověření jako službu občanovi a pro občana.
Jako občana Modřic mě nejvíce zajímá moje bezpečnost a bezpečnost mého majetku.
Mám zájem žít v zdravém a klidném prostředí s dobrou dopravní obslužností. Chci
zde mít dostupné obchody s kvalitním zbožím a chci, aby tomu obec napomáhala.
Jsem vděčným občanem za to, když mi obec odveze pravidelně odpad a obec za to
zaplatí (sice z mojich daní), ale není tomu tak v každé obci. Nemám radost, pokud
musím platit více na daních a i o tom mohou zvolení zastupitelé rozhodovat. Nemám
rád dluhy - a i o tom mohou zvolení zastupitelé rozhodovat.
Zastávám názor, že každý kdo je zodpovědný musí postupovat podle Paretova principu 20/80. Proto vás vážená AK prosím zamyslete se. Nestačí dělat věci správně je
třeba dělat správné věci.
Josef Flekal Občan, josef.ﬂekal@cmail.cz
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Vážená AK (anomodrice@seznam.cz),
Demokracie není nejlepší způsob vládnutí, doposud prý ale nebyl nalezen lepší.
Idea, že by si lid mohl vládnout sám, je sice vznešená, ale prakticky neproveditelná.
Byla zavedena zastupitelská demokracie. Občané volí starosty jako své zástupce.
Zástupci zaujímají vedoucí úlohy díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení. V Modřicích je starosta zvolen.
Kritizujete starostu. Nemáte autoritu, respekt ke starostovi, ani k těm, kteří ho zvolili.
Říkáte, že není pravdou, že nejvyšším orgánem je starosta. Co podle Vás znamená
funkce starostu? Formalitu?
Starosta stojí v čele obecního úřadu. Zastupuje město, stýká se s ﬁrmami, občany, institucemi. Díky své funkci a práci má nejvíce informací. Tvoří koncepci rozvoje obce,
za město podepisuje smlouvy, dokumenty. Za starostou chodí sportovci i organizátoři kulturních akcí, kteří žádají o peníze. A na starostu se obracejí i občané se svými
problémy a stížnostmi. Instituce chtějí po starostovi vyjádření k návrhům zákona.
Občané očekávají, že starosta se bude věnovat jejich problémům. Starosta nese i velkou odpovědnost. Potřebuje tým lidí, kteří budou spolupracovat a ne zástup kritiků,
kteří působí kontraproduktivně a brzdí aktivity.
Se zápalem kritizujete skutečnost, že pan starosti je ochoten věnovat lidem svůj čas,
že je vyslechne, popovídá si s nimi a řeší jak pomoci osobně a ne přes internet. Lidi
i dnes v době internetu, mobilů, vyhledávají osobní kontakt. Je čím dál vzácnější,
dnes nemá nikdo čas a vám váš starosta nabízí svůj čas. Nelíbí se Vám. V Modřicích
ale nežije jenom vaše věková kategorie a oblíbenci surfování internetem. Přes internet vám nikdo ani nepodá ruku.
Ráda by jste psala o tom, co kdo udělal. Proč nepíšete, co starosta udělal? Kritizovat
je lehčí, hezky se zviditelňujeme, působíme aktivně a jako bojovníci za lid. Kritizovat
práci, i když to sami neumíme dělat lépe, kritizovat i když sami žádné výsledky (v
zájmu města a občanů jak sama píšete) pro Modřice nemáte. Nebo ano? Tak o nich
napište. Jestli máte pocit své neúspěšnosti v diskusích, tak na sobě popracujte a
přepracujte se k úspěchu.
Dáváte za vzor starostu Rajhradu, v Rajhradu ale obyvatelé platí za odvoz komunálního odpadu, v Modřicích ne.
Píšete, že chápete obavy lidí nezveřejňovat své příspěvky. Naznačujete snad, že tady
v Modřicích je přímo nebezpečné zveřejňovat své myšlenky, názory? Že lidi se bojí?
Vaše upozorňování na maﬁánské praktiky v Modřicích by jste měla zcela určitě vysvětlit.
Mgr. Marie Flekalová
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Vážená paní místostarostko,
rád bych tímto reagoval na Vaši výzvu občanům, aby sdělili svůj názor na publikování podrobného zápisu z jednání ZMM ve Zpravodaji města.
Snažím se osobně navštěvovat jednání ZMM a vítám tento krok z důvodu srovnání.
Podrobný zápis nebývá popravdě vždy autentický. Diskuze přepsaná do jednotného
komentáře k jednomu jménu zastupitele ztrácí někdy logiku i smysl. Přesto je to lepší,
než pouze zveřejnění strohého usnesení s počtem hlasů pro a proti.
Na posledním jednání mě např. zaujala názorová nestálost pana starosty, kdy opakovaně řekl, že nemá problém zamítnout převzetí komunikací na Bobravě a nechat v
tom občany „koupat“, ale návrh k zamítnutí musí podat jiný zastupitel. Když tento návrh předložil zastupitel Tomandl, hlasoval starosta proti tomuto návrhu. Nehodnotím
zde, je-li výsledné usnesení pro řešení situace na Bobravě dobré či nikoliv.
Pan starosta také uvedl, že pozemky, které město nevlastní, nemůže udržovat. Avšak
některé pozemky soukromých osob, např. pozemek 784/5, jsou pravidelně udržovány zaměstnanci města. Rozdělujeme tedy soukromníky na ty, které ano a které ne?
Na dotaz zastupitele Kratochvíla, zda byl vyloučený zájemce o vydávání Zpravodaje
osloven, aby vysvětlil nízkou cenu v nabídce, starosta reagoval slovy: „Ano byl.“ Ze
zveřejněné korespondence mezi panem starostou a dotčeným však vyplývá, že byl
zájemce pouze informován o vyloučení z výběrového řízení. Na dotaz, proč nemohl
svou nabídku obhájit, dostal odpověď: „Nepovažovali jsme za nutné Vám dávat prostor pro obhajobu Vaší nabídky.“
Pravdivé informace jsou někde ukrývány, snad aby zbytečně nezatěžovaly občany.
Čemu lze tedy věřit? Čas také ukáže, jak to dopadne se zahrádkami u Hřiště. Také
máme veřejný příslib, že budou v plném rozsahu zachovány.
Toto jsou ty drobné rozdíly mezi živým jednáním a zápisem, v němž takové rozporné
informace nejsou. Ne vše je žádoucí písemně archivovat a nahrávky se po nějakém
čase likvidují.
Za sebe mohu občanům jen doporučit osobní účast na jednáních ZMM, neboť jen
živá diskuze vypoví více o zvolených zastupitelích. Texty článků se dají přepisovat a
upravovat donekonečna.
Myslím si, že aktuálně je Zpravodaj obsahově bohatší, protože neubyly původní rubriky a přidaly se články vyjadřující jiné názory, než má vedení města. Ukázalo se, že
ani zvýšené výdaje za tisk obsáhlejšího Zpravodaje nejsou dobrým argumentem proti zveřejňování podrobných zápisů. Stačilo nové výběrové řízení a cena je dokonce
nižší než dříve.
A každý, koho jiné názory nezajímají, může jednoduše obrátit list.
Přeji všem zastupitelům zdravý nadhled a pozitivní přístup k palčivým tématům,
diskuzím a hladkou cestu k nalezení konsenzu. Protože jak uvádí prof. Dvořáková:
„Konﬂikt je nezbytnou součástí demokracie“.
S pozdravem Kamil Morong
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Hrozí Modřicím povodně?

Povodně

Koncem září muselo vedení Modřic udělat zásadní rozhodnutí, které ovlivní, jakým
způsobem budou případné záplavy ovlivňovat modřické občany a jaká vůbec bude
pravděpodobnost záplav na území „Za mlýnem“. Projekční kancelář AQUATIS předložila projekt řešení záplav na tomto území, o které rozšířila projekt řešení záplav
města Brna. Občané, kteří mají v dané lokalitě nemovitosti, se měli vyjádřit, zda souhlasí s umístněním navrhovaného opatření na pozemcích v jejich vlastnictví. Pod
vznešeným názvem projektu se skrývaly významné změny v terénu. Ta nejzásadnější změna je odstranění pravého břehu řeky Svratky na úroveň polí za hrází. To
by mělo za následek vylévání řeky z koryta někdy i několikrát za rok. Riziko záplav
nemovitostí v této lokalitě by výrazně vzrostlo, pozemky by se nedaly využívat ani
k zemědělské výrobě. Tato změna by ovlivnila nejen obyvatele, kteří mají v dané lokalitě nemovitosti, ale i ostatní obyvatele, například zvýšeným množstvím bodavého
hmyzu po záplavách.
Rozhodující slovo o tom, zda bude tento projekt uskutečněn, mělo vedení města.
MUDr. Jiří Ventruba se zasadil o to, aby se stanovisko města projednalo na zasedání
zastupitelstva. K tomuto kroku ho vedlo to, že velká část dotčených obyvatel se obracela právě na něj ohledně toho, jak mají co nejlépe reagovat na žádosti AQUATISU,
aby se daný projekt nerealizoval.
MUDr. Jiří Ventruba na zasedání zastupitelstva navrhnul usnesení k danému projektu, které bylo jednohlasně schváleno:
Návrh na usnesení (Ventruba):

Hlasování o návrhu usnesení:

Město Modřice nesouhlasí s řešením protipovodňových opatření na území Modřice
(zpracovaným pro Povodí Moravy s.p., Aquatis a.s., Botanická 834/53, Brno, Dopravoprojekt Brno, a.s. a Ateliérem Fontes s.r.o.) z důvodu, že žádné technické řešení
protipovodňové ochrany nesmí zhoršit odtokové poměry natolik, aby bylo zvýšeno
povodňové riziko a ohroženy životy lidí ve stávajících nemovitostech.
Zejména nesouhlasíme se snížením hráze na pravém břehu řeky Svratky. Dále nesouhlasíme s případným vyvlastněním pozemků a budováním hráze na pravém břehu
Mlýnského náhonu.
Město Modřice nesouhlasí s tím, aby kompenzační opatření k PPO Brna byly realizovány v k. ú. Modřice na území „Za mlýnem“, kde budou zhoršeny odtokové poměry
a ohrožena stávající zástavba a nemovitosti. Kompenzační opatření je potřeba realizovat tam, kde docházelo k přirozeným rozlivům historicky a tato lokalita nese název
„Rybníky“ a je v k. ú. Modřice pod soutokem Svratky a mlýnského náhonu. Z tohoto
důvodu je toto území dodnes nezastavěno a vytváří podmínky pro poldr.

Této problematiky se týká i další usnesení:
Návrh na usnesení (Brabec):
ZMM ustanovuje hlavního koordinátora

Stříb.P.

15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-5.4/2015
MUDr. Jiří Ventruba navrhl i další usnesení, na základě kterého má město Modřice snížit riziko záplav v dané lokalitě
a předejít podobným projektům, jaký
byl předložen. Toto usnesení nebylo
jednohlasně schváleno:
Návrh na usnesení (Ventruba):
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.
Hlasování o návrhu usnesení :
14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0
proti, 1 se zdržela (Chybíková)
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pro jednání o protipovodňových opatřeních a záplavovém území - pana MUDr.
Jiřího Ventrubu.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro (Šiška, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný,
Šulová, Chybíková, Kratochvíl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Tomandl), 0
proti, 1 se zdržel (Ventruba)

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5Z-5.2/2015
Zamítavé stanovisko města Modřice
AQUATISU vypracoval MUDr. Jiří Ventruba za podpory pana starosty.
Zastupitelstvo svým usnesením rozhodlo o zahájení řešení ochrany území
Modřic před záplavami. Stát na ﬁnancování protipovodňových projektů vypsal
mnoho dotačních titulů.
Věřím, že vedení města bude aktivně
řešit protipovodňovou ochranu Modřic
a nenechá zneužít modřické území někým jiným, za účelem snížení povodňového rizika jiného území.
Ještě jednou díky všem zastupitelům,
kteří hlasovali pro dobro občanů města
Modřice.
Brab.A.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Adaptační pobyt v Češkovicích
Ve dnech 14.-16.9. jsem se svou VI. třídou a s paní psycholožkou Mgr. Jeanette Vrtkovou prožívala adaptační pobyt v krásném prostředí rekreačního zařízení Vyhlídka v
Blansku – Češkovicích.
Chtěla jsem pobyt pojmout netradičně už od samého začátku. Z Blanska jsme tedy do
Češkovic šli pěšky, nejsme přece žádní peciválové a trocha pohybu nikdy nezaškodí,
i když během pobytu jsme si ho užili víc než dost.
Část pobytu jsme strávili v klubovně, kde jsme hráli pod vedením paní psycholožky různé hry a plnili úkoly. Další část dne jsme prožili venku hraním přehazované,
střelbou do basketbalového koše a na závěr se vydováděli na prolézačce, kde mnozí
potrápili své svaly. Někteří třídní umělci tvořili i moc krásné plastiky z písku.
Ve středu za námi dorazila sl. asistentka Veronika Matochová a přivezla s sebou také
zajímavé hry.
Odpoledne jsme si udělali výlet na rozhlednu. Ta sice bývá v tomto období zavřená,
ale díky velmi ochotnému provoznímu z našeho rekreačního střediska Tomáši Davidovi, který dokázal zařídit i nemožné, bylo pro nás otevřeno i mimo provozní dobu.
V neposlední řadě zaujala i noční hra v lese. Tu nám bohužel "zpestřil" déšť, který
začal se začátkem hry a skončil s jejím koncem. Podivná náhoda. Ale někteří hoši to
komentovali: „Alespoň byl trochu adrenalin."
Domnívám se, že adaptační pobyt splnil svůj účel, děti poznávaly nejen své spolužáky, ale také samy sebe. Myslím, že nám všem bylo spolu dobře, a doufám, že i nadále
bude. Jenom je škoda, že na pobytu nebyla úplně celá třída.
Na cestu zpátky jsme se vydali, jak jinak, opět pěšky do Blanska na vlak. Ani jsme se
nenadáli a už jsme byli doma. Tři dny utekly jako voda a zase zpátky do lavic.
Máme před sebou ještě téměř čtyři roky do konce devítky, ale myslím, že na adaptační pobyt budeme vzpomínat i později v životě.
Mgr. Alexandra Látalová, třídní učitelka

Připojuji se k paní učitelce, že pobyt v Češkovicích se opravdu vydařil, a domnívám
se, že ucelený intenzívní program zaměřený na kohezi kolektivu a spolupráci třídu
stmelil a že odjížděl kolektiv pevnější a vzájemně k sobě vstřícnější. A také věřím,
že v budoucnu díky této akci nebudeme muset v této třídě řešit žádnou šikanu a
vzájemnou agresi i s nastupující pubertou.
Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka

foto: Mgr. Alexandra Látalová, Mgr. Jeanette Vrtková

Život v našem městě

561

Zpravodaj 10/2015

www.mesto-modrice.cz

571

Život v našem městě

Školní družina 2015/16

Skautské odpoledne ve ŠD

Tak nám opět začal školní rok a k tomu jistě neodmyslitelně patří nejen učení a domácí úkoly, ale také provoz školní družiny.
V letošním školním roce 2015/16 to znamená pět plně obsazených oddělení, tedy
150 dětí, což opravdu není málo. Proto se v naší "modřické družině" snažíme děti
co nejvíce zabavit, zaujmout nejrůznějšími činnostmi. Poté, co děti tráví 4-5 hodin
v lavicích, se snažíme, aby se nejprve vyskotačily venku. Samozřejmě když nám to
počasí dovolí.
Pak také s dětmi rozvíjíme jejich kreativitu a nápaditost tím, že s nimi vyrábíme a
tvoříme. Děti si mohou vyzkoušet např. pletení z papíru, ubrouskovou techniku na
různé materiály, tvoření z ﬁmo hmoty, práci s keramickou hlínou, navlékání korálků,
pletení z gumiček, malování na sklo, plastické obrázky z písku apod.
Jako každý rok v naší družině funguje kroužek hry na ﬂétnu a pěvecký kroužek Zpěváček pod vedením paní vychovatelky Kafkové.
Také v letošním školním roce chystáme spolupráci s modřickými skauty a s paní
Veronikou Morongovou, která pro nás připravuje různé aktivity v přírodě.
Snažíme se, aby se v naší družině dětem líbilo a věříme, že nás čeká pohodový školní
rok.
Bc. B. Homolková, vychovatelka ŠD, foto: Kateřina Veselá

V pátek 18. září bylo pro děti školní družiny připraveno skautské odpoledne v areálu Pod Kaštany pod vedením p. Veroniky Morongové. Děti byly rozděleny do tří
družstev, soutěžily v pomyslné stavbě chatrčí, domů, paláců a hradů. Odměnou byly
zlaté kamínky dle umístění družstev. Všichni si pochutnali i na odpolední svačince.
Druhá polovina her byla na honěnou s šátky – Liščata. Počasí se vydařilo, odpoledne prožité v přírodě bylo pro děti příjemným zpestřením. Pokud by chtěl někdo z
dětí navštěvovat skauty pravidelně, kontaktujte p. Veroniku Morongovou tel: 722 948
984, www.quercus.estranky.cz. Skautům Modřice moc děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Vychovatelky ŠD, foto: K. Veselá
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BURZA

OBLEČENÍ

A VŠECH SPORTOVNÍCH POTŘEB
ZŠ Modřice a SRPŠ při ZŠ Modřice vás všechny zve na tradiční burzu. Můžete
nabídnout k prodeji oblečení, boty, sportovní soupravy, sportovní potřeby, hračky a výhodně nakoupit nové vybavení nejen pro vaše děti.

6. 11. 2015
7. 11. 2015

15.00 - 18.00
9.00 - 11.30
12.00 - 13.00

příjem věcí do prodeje
prodej
vracení a vyúčtování

www.mesto-modrice.cz
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Vážení a milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží vánoční čas a s ním
přichází malá společenská setkávání.
Jedním z nich je

Vánoční
jarmark
který se uskuteční v pátek

27. 11. 2015
od 15.00 do 19.00 h v areálu ZŠ na Benešově ulici.

Cenu si určujete sami, v případě prodeje se při vyúčtování strhává 10% z prodaného zboží.
Přijímáme čisté, nepoškozené a funkční věci: oblečení všech typů a velikostí,
dětské, dospělé, zimní a sportovní obuv, lyže, sáně, snowboardy, brusle, helmy,
brýle, batohy, kola, koloběžky, ...

Předvánoční náladu jistě zpříjemní nejen prodejní
stánky s vánoční tématikou, ale i vystoupení žáků
ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního kroužku.

Za organizátory Mgr. Jana Řehořová, rehorova@zsmodrice.org

Těšíme se na Vás
Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy
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Do konce roku 2015 jsou pro všechny příznivce hudebních zážitků připraveny

KULTURA
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KOMORNÍ KONCERTY NA RADNICI
78 - pátek 20. listopadu 2015
Průřez hudebními styly (Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Josef Suk)
Moravské klavírní trio: Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha
- violoncello
79 - středa 9. prosince 2015
Předvánoční hudební setkání
sólisté BROLN: František Černý - housle a zpěv, Jan Telecký - cimbál, Pavel Trkan kontrabas a Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod vedením Jany Šuplerové
začátky vždy v 19 hodin, podrobnější informace o programu
budou v následujícím vydání Zpravodaje, na plakátech
a na webu http://modricke-koncerty.webnode.cz
za realizační tým srdečně zve Vlastimil Čevela
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Hotel Gregor
ve spolupráci s mČstem ModĜice
poĜádá dne

29. 10. 2015
VEýER
ROZSVÍCENÝCH LAMPIýEK
Sejdeme se u Sokolovny v 18.00 hodin.

% &'% &(')'*"
    &G 

2 2

 

Po rozsvícení lampionkĤ pĤjdeme ulicí Benešova,
Komenského, Husova, PodČbradova na námČstí Svobody,
kde na dČti bude þekat sladká odmČna, teplý þaj a ohĖostroj.

621

Život v našem městě

Zpravodaj 10/2015

S folklórem na Blatiny
Jako již tradičně měly děti z Dětského folklórního kroužku města Modřice podzimní
soustředění na Blatinách. Spolu s dětmi si nádherné přírody užili i jejich rodiče a
sourozenci. Předposlední víkend v září byl nejen o nácviku písní a tanců, ale i o
kamarádství a „stmelení“ kolektivu všech více než 50 účastníků. Nácvik v přírodě,
zpívání při tvoření dárků pro stárky a to vše za doprovodu harmoniky se ozývalo
krajinou. Pro zpestření pozdního odpoledne připravili dospělí dětem hru, táborák s
opékáním špekáčků a „cestu odvahy.“ Než jsme se nadáli, soustředění bylo u konce.
Děti se připravily na vystoupení na hody a užily si prostředí Vysočiny spolu s námi
dospělými.
Díky Blatinám se dětem hodové vystoupení podařilo. Opět si užily i tanečky se stárky, na které se vždy nejvíc těší. Byl krásný pohled na vyhlížející holčičky a na pomrkávající stárky, že si konečně našli tu „svoji“… Další naše nejbližší akce je vystoupení
10. října v Ústavu pro slabozraké v Chrlicích a 14. listopadu jedeme na pozvání do
Horní Lidče na Valašský bál (www-folkorni-krouzek-modrice.cz).
Za vedení DFK Ivana Cetlová, foto Jana Gajdušková (Blatiny) a Michal Dufek (hody)
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Půjčovní doba:
Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Soﬁe První – Amulet a hymna, Tajemná kletba, Plovoucí palác
Zvonilka, Zvonilka a tvor Netvor,
Zvonilka a ztracený poklad
Astley: Prasátko Peppa – Jedeme na
výlet, Veselá dobrodružství prasátka
Peppy
Julius: Ledové království. 2 nové
příběhy
Klimek: Strašidlář. Mezi námi přízraky
Válková: Leonardo da Vinci, Mezi
piráty
PRO ŽENY
Ashford: Manželství s cizincem
Becková: Profese-zamilovat se
Beverley: Sázka na věno
Brown: Nízký tlak
Cartland: Anděl spásy
Ellison: Drobný poklesek
Hažiková: Láskožrout
Hošková: Kamilenky
Howell: Barbar z Vysočiny, Osud z
Vysočiny, Dobyvatel z Vysočiny
Hunter: Paměti kurtizány
Javořická: Tři sestry
Kendal: Deník mého stínu
Ludvíková: Můj manžel má jinou, no a
co?!, Zkrocení mlsného muže

Pancol: Líbejte mě,
Picoult: Čas odejít
Probst: Hledání vytouženého dne
Roberts: Víc než touha
Prokšová: Čtvrtá úroveň, Odvážní a
čekatelé
Steel: Pegas
Valko: Arabská dcera
PRO SILNÉ NERVY
Bauer: Smrt papaláše
Coben: Chybíš mi
Češka: Případ ztraceného krále, Případ kněze z Bojné, Smrt z minulosti
Hesová: Srdcový král
Hrdlička: Žebrákova pomsta
Christie: Cestující do Frankfurtu, Karty na stole, Nekonečná noc
Lagercrantz: Dívka v pavoučí síti
Martin X: Vražda v průhonickém
parku
May: Pán ohně, Čtvrtá oběť, Výjimeční lidé
Rampichová: Příliš tichá Šumava
Roberts: Smrtící kalich
Treadway: Smrt má oči mojí dcery
PRO POUČENÍ
Lukšů: Žít jako Holík
Strunecká: Babské rady profesorky
Strunecké, Stop cukrovce
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MUZEUM

MČstská knihovna v ModĜicích
vás zve na pĜednášku

ing. Aleše Svobody

BRNċNSKÉ PODZEMÍ
PĜednáška o objevech na Zelném rynku
se uskuteþní ve þtvrtek 12. listopadu 2015
v 17 hodin v klubovnČ nad knihovnou.

Postavníky a krejčovský cech v 19. století - několik historických
dokladů
Čtyři cechovní svícny z kostela sv. Gottharda v Modřicích se svými atributy – žehličkou a nůžkami - hlásí k cechu krejčích. Mají dvojí vročení: letopočet 1752, patrně
převzatý ze staršího postavníku; a letopočet 1845 odpovídající jeho zachované
podobě.
Roku 1840 požádali vrchnostenský úřad v Chrlicích dva tovaryši z Modřic, Matyáš
Lederer a Josef Drasl, o udělení mistrovského práva ve svém řemesle krejčovském. Mohli předložit výuční list a prokázat náležitou praxi, tzv. tovaryšská léta –
předpoklady po stránce odborné. Zjišťování dalších podmínek, které úřad - těsně
před svým zánikem na konci feudální éry po roce 1848 - k tomu schválení potřeboval,
nám poskytuje možnost blíže nahlédnout do života řemeslníků.
Matyáš Lederer se narodil v únoru 1818, v době podání žádosti tedy dosáhl dostatečného věku 22 let 5 měsíců. Dále uvádí, že šestého června 1833 ho krejčovský cech v
Modřicích jako učedníka propustil (výuční list). Pak byl sedm let tovaryšem (jen) u
domácích (moravských) mistrů, přičemž si osvojil dostatečné znalosti, aby se mohl
stát mistrem. Je již ženatý, rodák z Modřic, ze strany cechu není žádných námitek
proti udělení mistrovského práva. Dále – a to vrchnost zajímalo především – má „jak
svého vlastního, tak i vyženěného majetku tolik, aby byl schopen provozovat krejčovskou profesi na vlastní účet“. Má zajištěno vlastní obydlí v Modřicích.
Žádost si nechal sepsat v Chrlicích 10. července 1840 a opatřil ji vlastnoručním podpisem. Vrchnostenský úřad ji už o měsíc později schválil: udělil mu právo k provozování krejčovského řemesla v tržní obci (městečku) Modřicích, vyzval Matyáše Lederera, aby se jako mistr u zdejšího cechu „legitimoval“ a přihlásil se k placení daně z
výdělku (Erwerbssteuerschein).
Bližší informace obsahuje vyjádření samotného cechu, zaslané modřické vrchnosti
tři týdny předtím:
k žádosti M. Lederera (ani Jakuba Drasla), aby se stali jejich „spolumistry“ nemá
představenstvo žádných námitek.
U Mathese Lederera uvádí, že je již ženatý a v Modřicích si na šest let pronajal domek
číslo 82 (Kleinhaus Nro 82; později škrtnuto na 78). Kromě toho má také vlastní
svobodný pozemek, na kterém hospodaří, a bude se jím zabývat víc než řemeslem.
Jakub Drasl z čísla 91 nebude po tu dobu, co jeho otec žije, nikdy pracovat „pro
sebe“ jako samostatný mistr, nýbrž vždy bude zastupovat místo svého otce, a u něj
provozovat své řemeslo.
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Není se třeba bát o jejich budoucí exsistenci ani o to, že by se mohli stát cechu nebo
obci břemenem, protože oba mají (mimo řemeslo) vlastní majetek, a také jejich „fysické“ síly jim umožňují, aby si v nouzi mohli zajistit obživu také mimo obor.
Z uvedených důvodů ubezpečuje 9. srpna 1840 představený cechu (Zunftvorsteher)
Jan Drasl a pět ostatních mistrů vrchnostenský úřad v Chrlicích svým souhlasem, s
podotknutím, že se tím v Modřicích výkon mistrovského práva rozšíří jen formálně „o jména“ oněch dvou žadatelů, nikoliv skutečně. Nemají obavu, že budou svou prací ostatní mistry „utišťovat“ v jejich zakázkách.
S překvapením pak nacházíme v archívu velkostatku Chrlice pro stejný rok 1840 už
třetí, další podobnou žádost krejčovského tovaryše; rovněž podpořenou místním cechovním představenstvem. Jakoby se roku 1840 s mistrovským právem pro modřické
krejčí stalo něco zvláštního. Nahromadění žádostí můžeme vysvětlit generační proměnou (Jakub Drasl na místě svého otce), snahou stárnoucích mistrů zajistit slušné
živobytí potomkům (voják Josef Drasl na místě svého otce).
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„na vlastní účet“. Aby žádost svého syna vůči vrchnosti podpořil, připojil František
Drasl 29. června 1840 rovněž vlastnoruční podpis.
Když se nyní podíváme na cechovní svíce cechu krejčovského z našeho kostela,
můžeme si je (snad) spojit s určitými osobami z té doby, ve které postavníky vznikly
(1840 – 1845). Zmínky o krejčířských mistrech a jejich osudech lze nacházet mnohem
dříve: ve šťastně zachovaných „knihách“ – registrech od počátku 16. století. Ale tehdy ještě určitě krejčí neměli v Modřicích vlastní cech a záznamy jsou velmi strohé.
Krejčovský cech patřil na konci feudalismu k nejvýznamnějším. Naopak první
doložený modřický cech , biskupem Markem roku 1557 potvrzený cech řeznický, už
kolem roku 1840 nevydával žádné dokumenty, přestože jeho dva malé postavníky
nejsou o mnoho starší.
Mgr. Petr Fiala, Muzeum města Modřice

Jednalo se o mistrovské právo pro tovaryše Josefa Drasla, syna krejčovského
mistra Františka Drasla, domkaře na čísle 36., toho času vojína druhého praporu („bataillonu“) zeměbrany.
Narodil se 18. 3 1816, téhož dne byl pokřtěn děkanem Josefem Pernicou.
Kmotr Matyáš Švenda patřil mezi nejbohatší sedláky (celoláník), kmotra Terezie Poncrová se uvádí jako manželka domkaře (Kleinhäuslerin). K žádosti Josefa Drasla se
zachovala pro všechny povinná příloha – vysvědčení zachovalosti od současného
faráře dr. Engelberta Richtera o tom, že: Josef Drasl, starý 24 let, syn domkaře Františka Drasla číslo 36, se vždy vyznačoval skromným, mravně umírněným a uctivým
chováním; ke každému se choval přátelsky a pilně se účastnil služeb Božích.
Podobně příznivé vysvědčení dostal od cechu: My představený a spolumistři cechu
krejčovského v Modřicích, požádaní zdejším tovaryšem Josefem Draslem z čísla 36,
svědčíme a potvrzujeme: protože tento (žadatel) jako tovaryš učinil velké pokroky
ve své profesi, nebudeme mít žádné námitky k udělení mistrovského listu, když se
prokáže povolením vrchnosti … (13. června 1840).
V žádosti chrlickému vrchnostenskému úřadu Josef Drasl vyplňuje „formulář“: Po
vyučení (1831) strávil osm let a osm měsíců svých tovaryšských let většinou „doma“
u domácích mistrů, ale také, jak dosvědčuje jeho vandrovní knížka, i v cizině, a tak
splnil všechny požadavky „tovaryšských let“, které stát cechům ukládá (die nach
den allerhöchsten Zunfts-Generalien vorgeschriebene Geselljahre).
Modřická obec ani cech nemají proti splnění žádosti námitky. Je vybaven (zřejmě od
svého otce) veškerým nářadím. Jeho otec jej – když se stane mistrem – zajistí kapitálem 300 zlatých v konvenční měně. Takto bude schopen provozovat profesi

Pečeť cechu krejčovského v Modřicích, přitištěná r.1840,
foto: archiv MZA, fond Velkostatek Chrlice
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Vernisáž výstavy v muzeu 25. 9. 2015 - Památky na cechy
a řemesla v Modřicích
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SKAUTI
Z naší kroniky:

Zahajovací celooddílová výprava – Holedná 19. 9. 2015
V sobotu 19. 9. jsme se sešli na konečné tramvaje číslo 2. Bylo nás 19. Jeli jsme do
obory na Holednou. Viděli jsme tam daňky a divoká prasata, hráli jsme, kdo postaví lepší domek pro skřítky. Soutěžili, která družinka vybuduje dřív vesnici. A Lišky
vyhrály. Vrátili jsme se v 16:30 hodin. Výprava byla super!
Napsal: „Shrek“ Kuba Pudelka 10 let
www.modrice.skauting.cz, modrice@skaut.cz, foto: Veronika Morongová

Foto: M.Hájek
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Svatováclavské hody ve fotograﬁi M. Hájka
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Za 103 let zažila sedm prezidentů a nachodila tisíce kilometrů. Recept na dlouhověkost? "Chodit, nepít a nenadávat," vzkazuje oslavenkyně z Anavity
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stihla oblíbit nádhernou zahradu, kam chodí relaxovat. "Nejradši bych se ale rozběhla do lesa," povzdychne si. V klidu ji nenechává ani současné dění. "Tak neklidný
svět v životě nezažila. A to jsem žila v době dvou světových válek," konstatuje. A
ještě nostalgicky zavzpomíná, jak kdysi měli doma tři psy a jak jí jeden z nich nosil
tašku s nákupem v zubech.
Text: H. Raiskubová, foto: archiv DS

Jen málokomu se v životě podaří přehoupnout přes magickou stovku. Paní
Emilii Dratvové, která je novou klientkou Anavity v Modřicích u Brna, se tuto
úctyhodnou hranici podařilo překonat hned o 3 roky. Narodila se totiž 5. září
1912, v roce, kdy ztroskotal Titanic. Své narozeniny navíc oslavila s brilantní
pamětí a úžasnými zážitky, které by dámě, vyhlížející sotva na osmdesát, mohl
leckdo závidět.
"Chodit, chodit, chodit, nekouřit, nepít a nenadávat". Tak jednoduchý recept na dlouhověkost má čerstvá oslavenkyně v Domově seniorů Anavita v Modřicích, která se
v sobotu 5. září dožila neuvěřitelných 103 let- nová klientka paní Emilie Dratvová. O
to neuvěřitelnější je věk dlouholeté aktivní učitelky pro ty, kteří se s touto vitální,
krásnou a inteligentní dámou znají osobně.
Má totiž tak brilantní paměť, perfektní vyjadřování i přehled, že byste jí hádali minimálně o 25 let míň. „Když se přišla do Anavity poptat, zavtipkovala, že se jde jen tak
podívat, že totiž odchod do domova důchodců plánuje až tak za dva roky,“ směje se
tamní sociální pracovnice Veronika Šihanová.
"Co já všechno zažila? Sedm prezidentů, dvě diktatury, dvě války. I přesto jsem měla
krásný život," tvrdí oslavenkyně.
Když tato sympatická drobná dáma do nejmenších detailů vzpomíná, jak kdysi začínala jako učitelka v tvrdých podmínkách na Slovensku, nechce se už málem ani věřit, že tohle byla někdy vůbec pravda. "Děcka tam chodila do školy kilometry pěšky
a každý z nich musel přinést polínko do kamen. Tehdy se psalo ještě na tabulky, a
tak jsem napsala dopis do jedné z církevních škol ve Znojmě, zda by nám neposlali
nějaké sešity a psací potřeby. Když k tomu tamní řádové sestry přidaly i čerstvě napečené koláče, bylo to pro ty děti něco neuvěřitelného,“ vzpomíná.
Se svým mužem– houslařem – se odstěhovali se na severní Moravu, kde oba učili. Z
dcery vyrostla úspěšná klavíristka. "Cestovali jsme za koncerty po celé Evropě. Byla
jsem několikrát i v Norsku, kde mám vnuka Štefana, také hudebníka,“ vypráví o své
krásné rodině. Kromě toho má paní Dratvová tři pravnoučata, z nichž nejmladšímu
je 10 let.
Životních lásek má tato dáma několik. "Miluji přírodu, procházky, moře i klasickou
hudbu," vyjmenovává, co jí stále dělá radost. V Modřicích je zatím krátce, už si ale

761

Život v našem městě

Zpravodaj 10/2015

MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce září, které řešili strážníci Městské policie Modřice:
Dne 1. 9. strážníci MP spolu s hlídkou PČR pátrali po matce dívky. Jelikož dívka s
matkou nežila, nevěděla ani, kde v Modřicích bydlí. Hlídce MP se podařilo
zjistit, že matka přebývá v jedné z chatek v zahrádkářské kolonii. Ta však
zrovna na místě nebyla, proto si dívku do návratu matky z práce ponechala hlídka PČR na stanici.
Téhož dne ve večerních hodinách strážníci usměrňovali dopravu při vážné
dopravní nehodě na obchvatu města.
Dne 4. 9. hlídka MP pátrala po přítelkyni jedné ženy, která měla přijet na konečnou
zastávku MHD. Tam však nedorazila a měla vypnutý telefon. Žena dostala o přítelkyni strach, a proto zavolala strážníkům. Hlídka zjistila, že žena
nebyla zadržena, ani převezena zdravotníky. Dalším šetřením se podařilo
zjistit, že přítelkyně sedla na opačný směr jízdy a vtom se jí vybil telefon.
Vše tedy dobře dopadlo.
Téhož dne byl na ČS Unicorn řešen opilý muž rumunské národnosti, který nevěděl,
kde je, a chtěl domů. Jelikož se s ním nedalo domluvit, zavolal svému zaměstnavateli, který hlídce uvedl jeho adresu. Muž se nacházel kousek od
svého bydliště, byl nasměrován a sám došel domů.
Dne 6. 9. se na hlídku MP obrátil DPMB s tím, že na konečné tramvaje je vulgárně
slovně napadán řidič soupravy MHD a posléze mu bylo na vůz vrhnuto několik kusů kamení. Podezřelá osoba se již na místě nenacházela, ale hlídka
svým pátráním osobu našla a ztotožnila pro další potřeby DPMB.
Dne 9. 9. se dva strážníci zúčastnili střelecké soutěže „O pohár starosty města Moravské Budějovice“, kde z celkového počtu 58 závodníků obsadili 30. a 40.
pozici.
Dne 18. 9. se stalo více událostí.
Hned zrána strážníci odkláněli dopravu z ulice Benešova, kde došlo k dopravní nehodě tří vozidel.
V odpoledních hodinách hlídka odchytla trojici mužů, kteří porušovali tržní řád města Modřice, kdy podomně nabízeli služby občanům. Strážníkům
sdělili, že jednají pod záštitou ﬁrmy ČEZ. Osoby zanechaly svého protiprávního jednání a odjely z města.
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V podvečerních hodinách byla hlídka přivolána do OC Olympia z důvodu
ztotožnění černých pasažérů v MHD.
Dne 20. 9. přijala hlídka v pozdních odpoledních hodinách oznámení od PČR, že na
stavbě mostu přes silnici R52 se nachází silně zmatený starší muž. Hlídka
se na místo dostavila ihned a našla zájmového muže i s oznamovatelem a
jeho družkou, kteří poskytli spoře oděnému muži bundu do příjezdu hlídky. Strážníci dále realizovali převoz muže do místa jeho pobytu, kde si jej
převzali pečovatelé.
Během hodového víkendu strážníci usměrňovali provoz při stavění máje a dále dohlíželi nad BESIPem při předávání hodového práva.
Dne 28. 9. byla hlídka MP přivolána ke zraněné ženě, která ležela na chodníku a krvácela z hlavy. Strážníci ženě poskytli první pomoc a přivolali RZS, která
následně ženu převezla do FN Brno.

Střelecké závody „O pohár starosty Moravských Budějovic“, foto: Petr Otrusník

Budeme vám zde přinášet informace o oprávnění strážníků podle zákona
č. 553/1991 Sb., začneme § 18
Donucovací prostředky strážníka.
(1) Donucovacími prostředky jsou:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,
b) slzotvorné prostředky,
c) obušek,
d) pouta,
e) úder služební zbraní,
f) hrozba služební zbraní,
g) varovný výstřel ze služební zbraně,
h) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (§ 17a).
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781

Zpravodaj 10/2015

www.mesto-modrice.cz

s

791

Život v našem městě

1

Společenská kronika
Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Broskva Jaroslav
Rojkovičová Elena
Kališ Oldřich
Šulová Františka
Benáček Stanislav

Beran Jakub
Tvrdý Dominik

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
ilustrační foto

(2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít k ochraně bezpečnosti jiné
osoby nebo své vlastní nebo majetku, k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému
jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek; pouta smí však použít jen při
předvedení osoby, která klade odpor, nebo při omezení osobní svobody; donucovací prostředek podle odstavce 1 písm. e) je strážník oprávněn použít pouze tehdy, jestliže jsou splněny podmínky pro použití služební zbraně podle § 20 odst. 1.
(3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního
jednání s výstrahou „jménem zákona“, že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné
osoby a zákrok nesnese odkladu.
(4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu
osoby, jež se dopouští protiprávního jednání.
(5) Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil
osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního
jednání.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

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.
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.
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ
PRÁCE
–
–
–
–
–
–
–

Inzerce

výkopové práce
odvoz zeminy
stavba a rekonstrukce
úprava terénĪ, chodníky
likvidace odpadĪ
bourací a demoliĀní práce
PRODEJ – písky, štĒrky, kamení

NABÍZÍ

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux- certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ
tel: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Ivo Šubrt

Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti
informaĀních technologií s hlavním zamďĢením na:

externí správa IT malých a stĢednď velkých firem
snižování nákladĪ, efektivita business a ITC procesĪ
HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a Ģešení
odborné poradenství a konzultace
dodávky a instalace PC, notebookĪ, tabletĪ, tiskáren,

SOLISON MEDIA a.s.
tel.: 774 784 040 , 773 986 646
e-mai: obchod@solisonmedia.cz
www.solisonmedia.cz

Masarykova 118, ModĜice

MUDr. Jarmila Kočí

ZAHRADNÍ JEZÍRKA
- Návrh a úpravy zahrad a
koupacích jezírek vĀetnĒ
realizace.

:

zálohovacích zaĢízení, operaĀních a kanceláĢských
systémĪ, síĨových zaĢízení a dalších HW/SW

záruĀní a pozáruĀní servis renomovaných znaĀek
individuální školení dle potĢeb zákazníka
OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 ModĢice
+420 602 778 395, +420 603 254 455

www.omega24.cz



Ordinační hodiny:
Po
11-16 hod.
Út
8-13 hod.
St.
8-13 hod.
Čt
8-11 hod.
tel. 777

268 848
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MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

Rodinná úĆetní firma Digamma VERE s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici:
SAMOSTATNÁ/Ý ÚąETNÍ
Náplğ práce:
x
x
x
x
x
x
x
x

samostatné vedení a zpracování úĆetnictví pro naše klienty
úĆtování podle Ćeských standardĭ
kontrola a úĆtování faktur pĥijatých i vydaných
banka, pokladna, sklad
leasing, cestovní pĥíkazy
agenda DPH
zpracování úĆetních závĕrek
pĥíprava reportĭ

Požadujeme:
x
x
x
x
x
x
x

dobrá znalost úĆetních a dağových pĥedpisĭ
stĥedoškolské vzdĕlání ekonomického smĕru
praxe na pozici samostatné úĆetní minimálnĕ 3 roky
uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
zájem o dlouhodobý zamĕstnanecký pomĕr
peĆlivost, spolehlivost, zodpovĕdnost
loajalita, bezúhonnost

Výhodou:
x
x

uživatelská znalost úĆetního programu HELIOS ORANGE
ĥidiĆský prĭkaz typu B

Nabízíme:
x
x
x
x
x
x

pĥíjemné, nekuĥácké prostĥedí, pĥátelský kolektiv
práci na plný úvazek na HPP
místo práce: Modĥice
termín nástupu: možný ihned
nástupní plat: 12.000,- až 22.000,- KĆ
benefity: stravenky, pĥíspĕvek na dĭchodové pĥipojištĕní

Jiné:
x

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

OLMAN SERVICE s. r. o. přijme pracovníky osoby se
zdravotním omezením na
pozici uklízeč/ka na HPP.
Pracoviště Modřice – ul. Evropská.

Volejte 730 186 797.

MÁTE VELKÉ ZÁVAZKY?
x Převyšují závazky Vaše příjmy?
x Nejste schopni splácet svoje
půjčky?
x Hrozí Vám exekuce či Vás již
exekutor kontaktoval?
x Stali jste se obětí vymahačů?
x Hrozí Vám úpadek?

Pro výrobu prestižních atypických
interiérů z dýh a umělého kamene.

x Chcete aktivně řešit svoji
situaci?
x Znáte možnost ODDLUŽENÍ?

- truhlářská dílna
(dýha, laky, lamino)

NABÍZÍME VÁM POMOC
Pište ihned

Pokud Vás naše nabídka zaujala, posílejte svĭj životopis na e-mail:
irena@psenickova.cz.

- corianová dílna
(pracovní desky, recepce)

oddluzeni-rychle@seznam.cz

Volejte neprodleně

pracovištĕ nemá bezbariérový pĥístup

Hledáme
truhláře

608 617 805

Dohodněte si svůj termín PŘIJEDEME

Cetecho s.r.o., Bohunická 67, Brno
tel.: 773 576 103
www.cetecho.cz
info@cetecho.cz
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Kdispozici je koupelový bazén
steplotou vody 30 stupŸƽ, víƎivá
vana, finská a parní sauna.
Proobēerstveníbar.


NajdinásnaFacebooku
wellnesscentrumhastrmanci


WellnessCentrumHastrmánci
Masarykova1018
66442ModƎice
budovaGrandResidence
Tel.:530508624,773998222
eͲmail:info@hastrmanci.cz
www.centrumhastrmanci.cz

Naleznete u nás kurzy plavání a cviēení,
individuálnívýukuplavánídĢtíidospĢlých,
plavánítĢhotných,Ladiesnight (veēerjen
pro ženy), od 7. 10. každé úterý saunové
ceremoniály
vcenĢ
standardního
vstupného.

Vpátek 30. 10. 2015 je pro všechny
pƎipraven Halloween. Na dĢti se tĢšíme
vdobĢ od 14 do 18 hodin, kdy je
pƎipraven program ve spolupráci s
„DĢtským koutkem Olympie“.  DospĢlé
vdobĢod18do21hodinēekajínevšední
saunovéceremoniályadalšípƎekvapení.
PƎijětesiknámdoModƎicužít!



Mgr. Petra Sedláková
advokátka

b
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DOPOLEDNÍ PLAVÁNÍ
PRO DOSPċLÉ BEZ
DċTÍ
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 13. 10. 2015 V DOBċ OD 10
DO 12 HODIN MģŽETE PLAVAT V BAZÉNU
S TEPLOTOU VODY 30 STUPĕģ A RELAXOVAT
VE VÍěIVCE ZA ZVÝHODNċNOU CENU 80,-Ký
ZA HODINU.
Od 27. 10. nabízíme cviþení ve vodČ. Cviþení je
vhodné pro všechny váhové a vČkové kategorie a
zaþíná v 9 hodin. Rezervace pĜedem je nutná na
emailu info@hastrmanci.cz nebo mob: 773 998 222.

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

kupní a darovací smlouvy o pĜevodu nemovitostí, vþetnČ zastupování v Ĝízení pĜed
katastrálním úĜadem,
zastupování v Ĝízení o rozvod manželství a vypoĜádání spoleþného jmČní manželĤ,
výživné na dČti, výživné na manželku,
obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,
založení a zmČny obchodních korporací a podobnČ.

mobil: 731 465 514
e-mail: aksedlakova@gmail.com
www.sedlakova.com

BrnČnská 687
664 42 ModĜice

Inzerce

WELLNESS CENTRUM HASTRMÁNCI,
MASARYKOVA 1018, MODěICE.
WWW.HASTRMANCI.CZ, MOB: 773 998 222.
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Když my uklízíme,
Vy máte volno!
Nádražní 540
ModĜice 664 42

• pomoc v domácnosti
• úklid domů a firem
• hlídání dětí

mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

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

Provádíme všechny nepříjemné domácí práce:
– jednorázové i pravidelné kompletní úklidy domů a bytů
– mytí oken a žaluzií, věšení záclon a závěsů
– vaříme, pečeme, nakupujeme, pereme, žehlíme
– pohlídáme děti i domácí mazlíčky

x
x
x
x
x
x
x

A ještě mnohem víc!

Neutrácejte svůj čas úklidem, to zvládneme za Vás.
Dělejte to, co za Vás nikdo neudělá.
Pracujte, odpočívejte, bavte se!
Rychlá domluva, rozumné ceny, skvělé reference.
Pro nové zákazníky speciální bonus!

Objednávejte na: 774 887 831

x

Perfect Cleaning, kompletní úklidový servis pro firmy a domácnosti

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

NOVÉ PROGRAMY
V TV NABÍDCE
Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů do programových
nabídek služby Televize.
Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově sledovat Barrandov Plus, Kino Barrandov,
Slovak Sport 2 HD a Extasy. Rozšiřujeme také nabídku DVB-T, v rámci které
nyní naladíte 37 kanálů zdarma ke všem programovým nabídkám, a to na všech
televizorech s DVB-T tunerem v domácnosti.
Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš televizor, resp. set-topbox. Návod najdete na www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.
Nově zařazeným programům musely uvolnit místo 4 analogové televizní kanály.
Stále ale nabízíme celkem 15 analogových kanálů pro starší typy televizorů.

Nabídka pracovních příležitostí v IFE-CR Modřice
Jsme rakouská společnost, součást německého strojírenského koncernu Knorr-Bremse.
Zaměřujeme se na zakázkovou výrobu automatických nástupních systémů pro kolejová
vozidla (dveřní křídla, pohony a nástupní pomůcky). Z důvodu rozšiřování výroby hledáme nové kolegy na pozice:
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Zákaznické centrum 533 383 335

www.selfnet.cz
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www.mesto-modrice.cz

Modřický kalendář

Opakovaně týdně

Koupím byt v Modřicích.
Bez RK. Tel. 722 063 341

Hledám rodinný dům
se zahradou v Modřicích
a v okolí, dům může být
i k opravám, ale obyvatelný.
Tel. 792

284 071

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

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

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015
Události
21.10. v 19 hod
29.10. v 18 hod
30.10. v 16:30 hod
2.-30.11.
9.11. v 18 hod
6.-7.11.
12.11. v 17 hod
27.11. v 15 hod

pá
77. Komorní koncert na radnici
Večer rozsvícených lampiček
Kácení máje
Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům
Beseda Uprchlíci v zasedací místnosti MÚ Modřice
Burza oblečení a sportovních potřeb na ZŠ Benešova
Přednáška v MK - Brněnské podzemí
Vánoční jarmark na ZŠ Benešova

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

www.x-trim.cz

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

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
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