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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  33MM--ZZMMMM//22001166  
z 3. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

konaného dne 11. dubna 2016 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice 
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 

 1.1  ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 12. zastupitelů, jmenovitě viz. prezenční listina řádně 

omluvena zast. Chybíková a zast. Šulová, pozdní příchod Konvalinková) 

 

Usnesení 3M-Z-Ú1/2016: 

ZMM schvaluje zapisovatelkou 3. mimořádného veřejného zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, DiS.  

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 3. mimořádného veřejného zasedání ZMM zastupitelku Sylvu Bernátovou a 

zastupitele Jiřího Ventrubu. 

ZMM schvaluje program 3. mimořádného veřejného zasedání ZMM s doplněním bodu 2) Schválení smlouvy se 

zpracovatelem projektové dokumentace studie a projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Modřice - 

protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“ a o bod 3) Různé a diskuse. 

Hlasování:    12 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 

 

Bod 1 - Projednání Rozpočtového opatření č. 2/2016 - doplnění prostředků na vypracování studie a 

projektové dokumentace na Územní řízení na akci „Modřice - protipovodňová opatření a vyjmutí území 

z aktivní záplavové zóny“ 
 

Usnesení 3M-Z-1.1/2016: 
ZMM potvrzuje zastupitele Jiřího Ventrubu jako hlavního koordinátora a vyjednavače  pro protipovodňová opatření a 

ustanovuje poradní a vyjednávací komisi  pro jednání  ve věci protipovodňových  opatření pod vedením zastupitele 

Jiřího Ventruby a jako další členy této komise zastupitele: Jana Skalníka,  Libora Procházku, Josefa Šišku a Jiřího 

Brabce.  

Hlasování:    13 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 

Usnesení 3M-Z-1.2/2016:  
ZMM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši příjmů po úpravě 89.585.100,- Kč a ve výši výdajů po úpravě 

94.337.100 Kč jako schodkový. Schodek rozpočtu bude dorovnán z rozpočtové rezervy z let minulých. 

Hlasování:    13 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 

 

Bod 2 - Schválení smlouvy se zpracovatelem projektové dokumentace studie a projektové dokumentace pro 

územní řízení na akci „Modřice - protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“ 
 

Usnesení 3M-Z-2.1/2016: 

ZMM potvrzuje výběr RMM na zhotovitele plánu PPO Modřic - Dopravoprojekt  Brno, a.s.  

Hlasování:    13 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  
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Usnesení 3M-Z-2.2/2016: 

ZMM schvaluje smlouvu s Dopravoprojektem Brno a.s, a  pověřuje starostu smlouvu podepsat. Přílohou tohoto 

usnesení je smlouva ve znění předloženém zastupitelům s doplněním a úpravou bodů: 

- článek 3 doplněním textu vždy poslední den v měsíci 

- článek 7 bod a) výše penále 0,1 % 

- článek 8 bod 4 změna odstavec 6 na odstavec 9 v textu, 

- článek 4 bod 7 doplnění počtu odevzdání studií 4 paré a 1x paré na CD 

Hlasování:    13 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  
 

Bod 3 - Různé, diskuse 
 

Usnesení 3M-Z-3.1/2016: 
ZMM stanovuje priority akcí města Modřice takto, prioritou č. 1 nejdůležitější projekt je zpracování a vybudování protipovodňové 

ochrany Modřic, který je potřeba zvládnout v co nejkratším čase. 

Hlasování:    13 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 

Usnesení 3M-Z-3.2/2016: 
ZMM pověřuje starostu vypracováním ekonomické analýzy do příštího veřejného řádného zasedání ZMM v červnu 2016. 

Výsledkem analýzy bude zjištění, kolik peněz lze uvolnit z rozpočtu města na realizaci protipovodňových opatření v roce 2018 a 

jak velký úvěr si budou moci Modřice v roce 2018 vzít na financování protipovodňových opatření. 

Hlasování:    13 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…......................................................................                            ........................................................................ 

   místostarosta města MUDr. Jiří Ventruba, CSc.       starosta města Ing. Josef Šiška 


