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ZÁPIS Č. 14-ZMM/2017
z 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
4. září 2017 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice
Přítomno:
14 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, pozdější příchod zastupitelka
Konvalinková) řádně omluven zastupitel Brabec, zastupitel Mikuš a zastupitelka
Konvalinková, pozdější příchod
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele, občany a hosty a konstatoval, že jednání ZMM bylo
řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 14 přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Bernátová.
Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé:
zastupitel Ing. Libor Procházka, MBA a zastupitelka Kamila Šulová
Zapisovatelka:
Bc. Martina Vojtová, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
14 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat.
V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání ZMM:
Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Víceúčelová sportovní hala
4) Informace o průběhu projekčních prací PPO Modřice
5) Projednání majetkových transakcí
6) Projednání hospodaření města v roce 2017
6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 7/2017
6.2 Projednání RO č. 4/2017
6.3 Rozpočtové opatření č. 5/2017
6.4 Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2017 a 2018
7) Projednání členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2018
8) Projednání přípravy OZV města
8.1 Projednání návrhů na novelizaci OZV č. 2/2012
8.2 Projednání návrhů na novelizaci OZV č. 2/2013
9) Zprávy z činnosti výborů
9.1 Zpráva z činnosti FV
9.2 Zpráva z činnosti KV
10) Projednání petice pro zachování ZÚR JmK
11) Projednání financování IDS JmK pro rok 2018
12) Schválení složení inventarizačních komisí
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13) Různé, diskuse
Závěr
1. o činnosti úřadu
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 14. řádného veřejného zasedání ZMM Bc. Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 14. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Ing. Libora
Procházku, MBA a zastupitelku Kamilu Šulovou.
ZMM schvaluje program 14. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 14Z-Ú1/2017
Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Příhod zastupitelky Konvalinkové 17:08
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je nedílnou součástí zápisu.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o činnosti městského úřadu a RMM za období od 13.
řádného zasedání ZMM do 4. 9. 2017.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-1.1/2017
Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o plnění uložených úkolů na zasedání ZMM starostovi či
RMM včetně několika příloh k plnění jednotlivých úkolů. Tato písemná zpráva bude součástí zápisu
z dnešního jednání ZMM.
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a posouzení památkáři
objektu na nám. Svobody č. 171, ZMM ukládá RMM předložit ZMM návrhy na budoucí využití
objektu.
Plnění úkolu
Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je dokončeno, dále je zpracována
zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171
v Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování
bude ZMM předložen návrh dalšího postupu projekčních prací – úkol probíhá.
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Usnesení 11Z-3.3/2016
ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v majetku společnosti
Bobrava, spol. s r. o. na město Modřice a pověřuje RMM a majetkový odbor přípravou podkladů ke
schválení převodu vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolu
Společnost Bobrava postupně doplňuje potřebné podklady dle svých možností – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-6.2.2/2016
ZMM pověřuje starostu a RMM činit taková rozhodnutí a opatření, aby zajistili financování PPO
Modřice v závislosti na aktuálně vznikajících potřebách.
Plnění úkolu
Úkol je dlouhodobý, pracuje se na projektové dokumentaci studie řešitelnosti a následné
dokumentaci pro územní řízení. Je jednáno s majiteli pozemků. Dne 15. 6. 2017 proběhla veřejná
prezentace návrhů řešení PPO Modřice, jsou osloveni dotčení občané o vyjádření k návrhu řešení
a k projednání využitelnosti jejich pozemků. Jako bod 4. dnešního jednání je PPO Modřice,
zastupitel Ventruba podá bližší zprávy, které se udály v období mezi odeslání podkladů a dnešním
zasedání – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM rozhoduje o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy – ZÚR JmK,
vydané dne 5. 10. 2016 usnesením zastupitelstva JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje starostu města
k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK.
Plnění úkolu
Žaloba byla podána 10. 7. 2017 a JmK svolal dne 3. 8. 2017 seminář k žalobě proti ZÚR JmK,
které se účastnil starosta města. Na semináři byly prezentovány dokumenty oponující podané
žalobě. Z obcí, které žalobu podaly, na semináři byli pouze někteří zástupci. Většina přítomných
obcí se vyslovila pro zachování ZÚR JmK dle vydání a pro podporu platnosti ZÚR JmK u soudu
jako vedlejší účastníci žaloby. Další požadovaná podpora bude projednána v bodě 8. dnešního
zasedání jako samostatný bod.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM města Modřice ukládá RMM prověřit možnost vybudování vícegeneračního hřiště
s venkovními posilovacími stroji na pozemku bývalé MŠ na Benešově ulici parc. č. 925 a do
příštího řádného zasedání zastupitelstva podat zprávu.
Plnění úkolu
Ustanovená pracovní skupina započala svoji činnost. V měsíci září je plánována další pracovní
schůzka za účasti dodavatele zařízení a zajištění PD.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Na minulém ZMM byly předloženy nějaké studie. Dotázal se, zda pracovní skupina
dospěla k tomu, že to jde udělat jinak nebo zda se drží studií, které byly předloženy
na minulém ZMM.
Chybíková
- Každý z pracovní skupiny má jinou představu. Byla oslovena firma, která studii
teprve předloží. Nad touto studií budeme diskutovat co ano a co ne. V mezidobí se
přihlásila ještě jedna firma, která by chtěla hřiště realizovat. Výběr je na pracovní
skupině. Musíme si vyjasnit, co tam kdo chce. Firma vysvětlí, proč doporučuje
zrovna tyto stroje.
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Skalník

Chybíková

- Naráží na zbytek vzhledu hřiště, protože studie, které byly předloženy,
neodpovídají současným standardům. Bude nějaká studie, která bude předložena
zastupitelům?
- Bude prezentováno zastupitelům. Předloženy nebyly studie, ale návrhy
jednotlivých prvků. Studie se bude tvořit.

Usnesenív13Z-4.5/2017
ZMM schvaluje prodej pozemků p. č. 1690/10, 1690/11 a 1690/13 za celkovou cenu 748.000,00 Kč
bez DPH s podmínkou vypořádání úhrady za užívání pozemků v období od 1. července 2015 do
doby uzavření kupní smlouvy a pověřuje RMM a starostu města uzavřením kupní smlouvy a
vypořádáním úhrady za neoprávněné užívání pozemků.
Plnění úkolu
Kupní smlouva ani vypořádání úhrady za neoprávněné užívání pozemků dosud neproběhlo.
Žadatelé žádají o prodej dalších dotčených pozemků, které jsou v bodě 5. dnešního zasedání.
Úkoly a návrhy uložené bez usnesení:
- zastupitelka Bernátová
Vyvěšení vyhlášky č. 2/2017 Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství a v parcích.
Plnění úkolu
OZV byla schválena v červnu 2017 a vyhláška byla zveřejněna ve Zpravodaji – úkol splněn.
Oprava pomníku 2. světové válce na nám. Svobody
Plnění úkolu
Obdržena cenová kalkulace od dosavadního restaurátora na částku 210.000,00 Kč včetně DPH.
Bude zařazeno do rozpočtu města na rok 2018.
Doložení plátce a účelu pokuty 180.000,00 Kč za znečišťování
Plnění úkolu
Částka 125.000,00 Kč od firmy CommScope Czech Republic, s. r. o., druhá částka zatím nebyla
přiznána a doložena jmenovitě.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Je to již druhá pokuta, kterou tato firma dostala za nedodržování emisních limitů.
Měli bychom se na někoho obrátit, nebo se sami jako město podílet na tom, aby
k znečišťování nedocházelo. Dotázala se, zda vedení města neuvažuje o vstoupení
do jednání s touto firmou. Znečištění odnáší všichni obyvatelé Modřic.
Šiška
- Na to jsou kontrolní orgány, které kontrolní činnost provádí. Město nemůže
nařizovat, jak to mají řešit – není odborník. Musí spoléhat na dotčené orgány, které
by v této věci měly konat. Vyzval zastupitelku k návrhu na řešení.
Bernátová
- ČIŽP konala, ale vzhledem k tomu, že firma je na území města, tak by se mělo
zapojit. Udělování pokut něco řeší, ale neřeší příčinu. Město by se mělo spojit
s ČIŽP a více na firmu tlačit, aby se chovala slušně.
Šiška
- Domnívá se, že v rámci udělené pokuty dostala firma nařízeno nějaké opatření,
které musí realizovat a ČIŽP to jistě bude kontrolovat. Vyzval zastupitelku
Bernátovou k navržení osoby, která by za město jednala, není proti, aby jí byla sama
zastupitelka Bernátová, dostala by pověření od zastupitelstva a zjistila situaci.
Bernátová
- Uvedla, že si toto rozmyslí a popřípadě na konci dnešní schůze ZMM dá vědět.
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Provoz areálu Remet lokality U Vlečky
Plnění úkolu
Doplňující komentář přednesla místostarostka Chybíková.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Z toho plyne, že protihluková stěna tam být nemusí?
Chybíková
- Protihluková stěna tam být musí.
Skalník
- Dotázal se, zda tam je.
Chybíková
- Musí tam být v momentě, kdy navýší kapacitu z 30 na 50 tis. tun ročně.
Skalník
- Proběhlo už asi dvojnásobné navýšení kapacity. Zastupitelka Bernátová vznesla
dotaz v souvislosti s druhým navýšením kapacity, tak se domnívá, že kapacitu
dosáhli.
Chybíková
- Pokud dosáhli, musí mít vybudované protihlukové stěny. Pokud si myslí p. Skalník,
že dosáhli, můžeme zaslat podnět na Krajský úřad, ale oni nedosáhli.
Skalník
- Dotázal se, zda kapacita nebyla navýšena tolik, aby tam protihluková stěna měla
být.
Chybíková
- To město neví, to musí vědět na Krajském úřadě.
Skalník
- To byl ale dotaz, který p. Bernátová vznesla.
Chybíková
- Dotaz byl, co jsme dali do vyjádření my. Zda je navýšená kapacita nebo ne, na toto
musíme vznést dotaz na Krajský úřad.
Bernátová
- Dotázala se, v jaké fázi celá akce je. Zda když obdrželi vyjádření Krajského úřadu,
zda je to souhlas k tomu, aby zahájili navýšení kapacity.
Chybíková
- Nejprve musí mít stavební povolení nebo územní rozhodnutí na protihlukovou
stěnu, pak mohou navyšovat kapacitu. Je to jen souhlas Krajského úřadu, že to tam
může být, ale neznamená to, že to tam vzniká.
Bernátová
- Domnívá se, že minule bylo řečeno, že na to stavební povolení nebude.
Chybíková
- Nemůže být stavební povolení na navýšení kapacity. Na protihlukové stěny musí
být.
Bernátová
- Rozhodně není pravda, že dodržují pracovní dobu od 6:00 do 20:00, protože hluk
je i v 22:00 i 23:00 hodin večer.
Chybíková
- To zase souvisí s navýšením kapacity, pokud kapacitu navýší, musí dodržovat to,
co je v rozhodnutí.
Bernátová
- Citovala pasáž z přílohy. Dle vyjádření oblastního inspektorátu ČIŽP dojde
k překročení 24 hodinového imisního limitu PM 10 a proto realizace daného záměru
není v tomto místě vhodná.
Chybíková
- Doporučila k přečtení vypořádání k vyjádření ČIŽP.
Skalník
- Nepovažuje za argument, že nyní nemají kapacitu, kterou mají povolenou, tak že
nemusí dodržovat pracovní dobu danou tímto posudkem. Požádal o přesunutí
tohoto dotazu na příští zasedání ZMM, popř. pokud budou zastupitelé souhlasit
pověřit město prověřením situace, protože hluk od tam, jde, a to i večer. Popřípadě
provést měření.
Chybíková
- Měření nebudeme provádět my, ale je nařízeno jim. Nejprve musí postavit
protihlukovou stěnu, poté navýší kapacitu a poté bude provedeno měření.
Bernátová
- Dotázala se, čím se řídí teď.
Chybíková
- Mají provozní řád, který musí být schválený Krajským úřadem.
Bernátová
- Má toto město k dispozici?
Chybíková
- Podnět ke kontrole můžeme dát kraji.
Konvalinková - Požádala o podání podnětu Krajskému úřadu k prošetření, zda jsou splněny normy.
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Šiška
Tomandl

- Dáme podnět na Krajský úřad na prošetření provozu.
- Souhlasí s prošetřením, podotkl, že to není jen hluk, ale i vypouštění emisí.
Činnost by měli spíše utlumovat, než rozšiřovat.
Bernátová
- Vypořádání ve vyjádření k emisím, že emise jsou způsobeny okolní automobilovou
dopravou na přilehlých komunikacích. Tak se s tím vypořádali?
Chybíková
- Dělají se rozptylové studie a v těch studiích se dojde k nějakému závěru. Studie
dělají odborníci. Kraj podle závěru, ke kterému se dojde, vydá stanovisko.
Bernátová
- Takže na přilehlých komunikacích to například způsobili oni, protože když se to
tam dvojnásobně zkapacitnilo, tak tam samozřejmě jezdí více aut.
Šiška
- Doporučil směřovat odborné dotazy na odborníky uvedené ve vyjádření.
Bernátová
- Můžeme jako zastupitelé?
Šiška
- Samozřejmě, nemusíte jako zastupitelé, můžete jako občané.
Chybíková
- Spolek Za čisté a klidné Modřice se vyjadřoval k záměru, že s ním nesouhlasí –
citovala toto vyjádření. Uvedl podobné podmínky, jako dalo město. Jejich nebyly
respektovány, protože podali po uplynutí lhůty k vyjádření. Záměr vždy visí na
úřední desce a kdokoliv se může k záměru a k celému projednávacímu procesu
vyjádřit.
Konvalinková - Není lepší, aby se k tomu vyjádřilo město Modřice a bylo to předneseno na ZMM,
kde to bude zaznamenáno?
Chybíková
- V rozhodnutí jsou uvedeny podmínky, a je uvedeno, že podmínky města Modřice
byly respektovány.
Úkol - podat podnět Krajskému úřadu na prošetření provozu firmy TSR v areálu U Vlečky.
-

zastupitel Procházka

Provozní náklady nafukovací haly
Plnění úkolu
Doplňující komentář přednesl starosta města dle podkladů zaslaných zastupitelům. Návratnost
vynaložených nákladů by měla být asi 15 let.
V diskusi vystoupili:
Konvalinková - Dotázala se na životnost této haly. Aby životnost nebyla menší než uvažovaná
doba, po kterou bude město halu pronajímat.
Šiška
- Do příštího zasedání ZMM zjistí.
Procházka
- Základní škola a spolky, které tam budou v nájmu, dostávají dotace od města a
z těchto budou platit nájem městu. Město peníze za tyto nájmy dává do příjmů, ale
nejsou to tak úplně příjmy.
Šiška
- Je to příjem tohoto zařízení.
Skalník
- Dotázal se na obsluhu, je uvedena jedna osoba 3 hod denně. Znamená to, že
jedna osoba bude halu obsluhovat 3 hod denně?
Šiška
- Není potřeba více, stačí osoba na kontrolu provozu.
Skalník
- Není tedy potřeba taková obsluha, jako je nyní na Sokolovně?
Šiška
- Ne.
Dotazy – zastupitel Procházka, doručeno p. starostovi dne 24. 8. 2017.
Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
- kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu.
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Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku
s chodníkem na druhé straně silnice?
- přechod je projednáván jako místo pro přecházení a je v současnosti žádáno o potřebná
vyjádření a povolení.
Doplňující komentář místostarostka Chybíková.
Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
- není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež, je nutné vstoupit do jednání o
majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto
akci vyčleněny finance.
Bude se budovat chodník do Přízřenic?
- chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky,
projednáváno MČ Brno jih a do dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
- lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší
přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy cyklostezek.
Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
- je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány
vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání
se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
- Komentováno na začátku projednávání bodu 2. dnešního zasedání.
Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
- pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení
Komenské, Sadové dle financí.
Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu? Ze soboty 12. 8. 2017 na
neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to
součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o rušení nočního klidu, na
jeho dodržování by měla dohlížet MP.
- hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné
projížďce nezaznamenala zvýšení hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro
šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, volejte městskou
policii.
Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem Benešova
- jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu
s postupem prací na rozvodech NN.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- U povolené městské akce se neví v které lokalitě je povolena, mělo by být
uvedeno.
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Šiška

- Neví jak přesně je uvedeno ve vyhlášce. Každá akce svým charakterem je jasná,
v které lokalitě se odehrává.
Konvalinková - Na podnět občana se dotázala, zda město zvažuje rozšíření odpadkových košů na
psí exkrementy.
Chybíková
- Síť těchto košů je v Modřicích poměrně hustá, město o rozšíření momentálně
neuvažuje, ale dá se na některých místech doplnit.
Šiška
- Doporučil napsat e-mail s požadavkem, na kterém místě koše chybí.
Chybíková
- Chystá se vydání mapy s kontejnery na tříděný odpad i koši na psí exkrementy.
Konvalinková - Dotázala se, pokud bude zjednosměrněna ul. Poděbradova, zda se bude řešit
parkování.
Chybíková
- Máme studii na parkování na ul. Poděbradova, jedná se o velkou investici.
V projektu se dá pokračovat. Jsou nutné přeložky inženýrských sítí.
Konvalinková - Neměla by být jednosměrka až po realizaci tohoto?
Šiška
- Nemá to na to vliv. Je tam připraveno šikmé stání. Musí se posunout chodník, pod
kterým jsou vedeny sítě.
Chybíková
- Jsou tam stromy a s tím související kácení.
Konvalinková - Je nějaký horizont, kdy by se tím mohlo město zabývat?
Šiška
- Čeká se na vyjádření dotčených orgánů a vypořádání státních pozemků k ul.
Pilcova, kde je investice o něco levnější. Řeší parkování. Nejprve bude realizováno
parkování na ul. Pilcova, poté ul. Poděbradova.
Konvalinková - Na ul. Poděbradova jsou vzrostlé stromy, které stíní. Pod jehličnany neroste tráva.
Uvažuje se o kácení?
Chybíková
- Na minulém ZMM se řešil opačný případ, zastupitelka Bernátová má opačné
podněty od občanů – jsou proti kácení.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-2.1/2017
Bod 3 – Víceúčelová sportovní hala
V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář k průběhu přípravy výstavby a průběhu projekčních
prací na hlavním investičním projektu tohoto volebního období „Víceúčelové sportovní haly
Modřice“.
Doplňující komentář přednesl starosta města.
Starosta města vyzval zastupitele města, aby k rukám starosty dávali své přihlášky do hodnotící
komise výběrového řízení na dodavatele víceúčelové sportovní haly – do14 dnů.
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V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Podlimitní veřejná zakázka, víme cenu?
Šiška
- Podlimitní veřejná zakázka je 150 mil. Kč.
Mikuš
- Tam se vejde?
Šiška
- Tam bychom se měli vejít.
Mikuš
- Jaká jsou kritéria?
Šiška
- Nemáme zpracováno, zpracovává se, bude rozesláno. Bude provedeno ve dvou
krocích. První krok bude výběrové řízení na prokázání kvalifikací a ve druhém kroku
budou firmy vybrané z prvního kroku soutěžit dle kritérií.
Kratochvíl
- Dotázal se k dotacím, zda se budou nějak zdůvodňovat v případě zamítnutí.
Šiška
- V podmínkách dotačního titulu, bylo vždy, že stavby musí být realizována a
profinancována v daném roce.
Kratochvíl
- Částka dotace 20 mil. Kč je stejná?
Šiška
- Je stejná.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o postupu prací na akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-3.1/2017
Bod 4 – Informace o průběhu projekčních prací PPO Modřice
Doplňující komentář přednesl zastupitel Ventruba.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o postupu projekčních prací na PPO Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-4.1/2017
Bod 5 – Projednání majetkových transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
5.1 Prodej části pozemku p. č. 1292/24
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k prodeji části pozemku p. č. 1292/24 schválenou
ZMM 6. 12. 2016, žádost kupujícího firmu EL-insta czech, s. r. o., Žižkova 427, Hrušovany u Brna
a mapový podklad polohy dotčeného pozemku. Prodej schválilo ZMM dne 6. 12. 2016 usnesením
11Z-3.5/2016 za cenu 3.930,00 Kč/m2. Kupující žádá o přehodnocení schválené ceny a o slevu na
částku 2.900,00 Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru Bc. Höklová.
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Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM potvrzuje schválení prodeje části pozemku p. č. 1292/24 za cenu 3.930,00 Kč/m 2 + náhrady
na převod a oddělení pozemků společnosti El-insta Czech, s. r. o. a pověřuje RMM uzavřením
kupní smlouvy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.1/2017
5.2 Prodej pozemku p. č. 1292/23 a části pozemků 1292/26 a 1292/27
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k žádosti o odkup pozemků p. č. 1292/23 a části
1292/26 a 1292/27 včetně mapových podkladů, žádost o odkup těchto pozemků podanou Z. a L. K.
a znalecký posudek č. 3126/56/2017 k těmto pozemkům s fotodokumentací. V komentáři je
uvedeno usnesení RMM, které v tomto případě doporučuje prodej zamítnout, a to z důvodu
plánované úpravy křižovatky sjezdu ze silnice D52 kolem firmy Ptáček do podjezdu do Modřic,
které je zaneseno v novém ÚP, a mají sloužit ke zkapacitnění křižovatky ul. Tyršova a sjezdu
z D52.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Vznesla dotaz, protože materiálů do ZMM přibývá, zda by zastupitelé znalecké
posudky nemohly dostat ve formě uvedení pouze částky.
Šiška
- Musíte dostat znalecký posudek.
Höklová
- Je možné přijít pouze nahlédnout, nebo poslat elektronicky.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej pozemku p. č. 1292/23 a části pozemků p. č. 1292/26 a 1292/27.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.2/2017
5.3 Směna pozemků mezi městem Modřice a společností Bobrava, spol. s r. o.
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář ke směně pozemku p. č. 1605/236 ve vlastnictví
města Modřice za pozemky p. č. 1605/237 a 1605/239 ve vlastnictví Bobrava, spol. s r. o., žádost o
směnu podanou společností Bobrava, spol. s r. o. a znalecký posudek č. 3124/54/2017 včetně
mapového podkladu. Směnou by došlo k narovnání majetkových vztahů pod komunikací a
okolních pozemcích.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje směnu pozemku p. č. 1605/236 o výměře 36 m 2 ve vlastnictví města Modřice za
pozemky p. č. 1605/237 o výměře 55 m2 a p. č. 1605/239 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Bobrava,
spol. s r. o. z důvodu narovnání vlastnických vztahů k veřejné účelové komunikaci v lokalitě
Bobrava a pověřuje RMM uzavřením smlouvy o směně a pověřuje RMM k uzavření smlouvy po
odblokování zástavních práv.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
1 proti (Tomandl)
1 se zdržel (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.3/2017
5.4 Prodej pozemků p. č. 1690/170 a 1690/187
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k prodeji pozemků p. č. 1690/170 a 1690/187 včetně
mapového podkladu, žádost firmy AFT Service, s. r. o., U Vlečky 1045, Modřice a znalecký
posudek č. 3125/55/2017. V komentáři je uvedeno usnesení 33R-3.3/2017 schválené RMM, která
doporučuje prodej p. č. 1690/170 schválit a prodej p. č. 1690/187 zamítnout z důvodu
uvažovaného řešení křižovatky silnice II/152 a ulice U Vlečky, který je současně mimo areál
bývalého JZD.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- V usnesení z 5. 6. 2017 bylo podmiňováno právě úhradou za užívání pozemků,
měli bychom na tom trvat.
Höklová
- Na tom určitě budeme trvat, požádali si o další dva pozemky, pokud se schválí
prodej na pozemky, podmínkou bude úhrada.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku p. č. 1690/170 o výměře 179 m2 firmě AFT Service, s. r. o. za cenu
1.500,00 Kč/m2 bez DPH a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy po úhradě dluhu za užívání
pozemků města Modřice od 1. července 2015 do doby uzavření kupní smlouvy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.4.1/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej pozemku p. č. 1690/187 firmě AFT Service, s. r. o.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.4.2/2017

Zápis č. 14/2017 ze zasedání ZMM

Strana 12 (celkem 28)
Volební období 2014-2018
Zapsala Bc. Martina Vojtová, DiS.
dne 4. 9. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

5.5 Prodej části pozemků p. č. 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k prodeji části pozemků p. č. 49 a 39/11, žádost o
odkup části pozemků žadateli P. P. a M. L., Hybešova 277, Modřice, mapový podklad, oznámení o
černé stavbě na SÚ Šlapnice Ing. T. N. a oznámení o opravě chyby v údaji katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro JmK.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška): ZMM schvaluje prodej části pozemku p. č. 49 v části pod přístřeškem
majitelů P. P. a M. L. za cenu 1.500,00 Kč/m2 bez DPH plus náklady spojené s oddělením části
pozemku a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy po předložení majetkového vypořádání
zbývající části pozemku pod přístavkem hospodářského stavení, který je ve vlastnictví Ing. T. N.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.5.1/2017
Návrh usnesení (Šiška): ZMM odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p. č. 49 a p. č. 39/11
do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro JmK.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.5.2/2017
5.6 Prodej části pozemků p. č. 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k prodeji části pozemků p. č. 49 a 39/11, žádost o
odkup části pozemků žadatelky Ing. T. N., Hybešova 267, Modřice ze dne 15. 4. 2017, stejnopis
notářského zápisu NZ 1251/72 ze dne 15. 9. 1972, sdělení k žádosti Ing. N. o prošetření dělení
parcel Katastrálním úřadem pro JmK ze dne 29. 5. 2017, dopis Ing. N. ze dne 6. 8. 2017,
oznámení o neprovedení opravy chyby v údajích katastru nemovitostí pro JmK včetně mapových
podkladů ze dne 26. 7. 2017, oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí pro JmK ze
dne 21. 8. 2017 a dopis Ing. N. ze dne 15. 8. 2017.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Seznámila s historií vlastnictví předmětných nemovitostí.
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Návrh usnesení (Šiška): ZMM odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p. č. 49 a p. č. 39/11
do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro JmK.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.6/2017
Bod 6 – Projednání hospodaření města v roce 2017
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 7/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1 – 7/2017
s výpočtem ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna z 59,16%
ve výši 64.398.386,77 Kč
(shodné období 2016
53,20%
48.380.057,64Kč).
Strana výdajů je čerpána z 27,70%
ve výši 42.725.512,41 Kč
(shodné období 2016
40,59%
38.541.692,19Kč).
Strana příjmů je ve vztahu ke sledovanému období plněna přiměřeně. Strana výdajů je ovlivněna
doposud nezapočatou největší investiční akcí rozpočtu Víceúčelovou sportovní halou, na kterou je
v rozpočtu vyčleněno 50mil. Kč. Ta by měla být zahájena díky zpoždění při vydávání stavebního
povolení ve IV. čtvrtletí letošního roku.
Při porovnání příjmů a výdajů skutečných má město + 21.672.874,36 Kč.
Na účtech města je k 31. 7. 2017 celkem 89.612.847,23 Kč.
(na počátku roku bylo cca 69 mil.)
Na úvěrech město dluží k 31. 7. 2017 35.113.342,44 Kč
(úvěr k 30. 6. 2016 činil 38.256.236,27 Kč)
Město meziročně splatilo 3.142.893,83 Kč což je již pouze úvěr čerpaný na PBDS.
Na dlouhodobě přijatých zálohách zbývá 66.300,00 Kč.
Dluhová služba je ukazatelem vyčíslena na 2,89% což je opět nižší číslo než bylo v měsíci červnu
2017 (3,25%). Tato hodnota ukazuje, že město je schopno bez problému své závazky hradit a tím
své zadlužení významně snižovat. Současně je zadluženost města ve vztahu k příjmům velmi
nízká.
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 byl dle ČSU 5.191.
Celková zadluženost města na 1 obyvatele je 6.764,27 Kč
(zadluženost 1 obyvatele v červnu 2017 byla 6.893,10 Kč).
V diskusi vystoupili:
Procházka
- Upozornil na odlišná čísla v podkladech.
Šiška
- Omluvil se za chyby.
Mikuš
- Data jsou ze systému Gordic, je možné, že čísla jsou špatně?
Mulíček
- Ne.
Šiška
- Data jsou přenesena ze systému Gordic do tabulky.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1 – 7/2017.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Bernátová, Procházka, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.1/2017
6.2 Projednání RO č. 4/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 4/2017, které provedla RMM dle
pověření ZMM k zachování rozpočtové kázně včetně komentáře k provedeným úpravám. RO
spočívalo v začlenění částek na straně příjmové v celkové výši 459.500,00 Kč, ze kterých
200.000,00 Kč bylo navýšení odvodu za vynětí ze ZPF, 147.000,00 Kč je dotace na systém Tritius
pro knihovnu, 33.000,00 Kč náhrada pojišťovny, 25.000,00 Kč náhrady za sociální pohřby a
50.000,00 Kč uhrazená pokuta GAS Transport. Na straně výdajové nedošlo k žádnému zvýšení,
ale bylo převedeno pouze 39.000,00 Kč z financí na halu na doplatek DPH nádrže na vodu
fotbalového hřiště.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se na paragraf 3639 položka 2212, pokuta Gas transport, domnívala se,
že všechny závazky uhradili. Na loňském ZMM 6. 6. starosta prohlásil, že finanční
závazky plynoucí z dohody jsou splněny.
Šiška
- Byly splněny náklady z dohody.
Žaloudková - Zaplatili pokutu, kterou měli platit ve splátkách, jedna se opozdila. Byla uhrazena,
ale s prodlením.
Kratochvíl
- Náhrady za sociální pohřby 25.000,00 Kč, je to paušální částka nebo skutečná?
Mulíček
- Skutečná.
Kratochvíl
- Dotázal se, kdo tyto na úřadě vyřizuje.
Mulíček
- Matrika.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 4/2017 provedené RMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.2/2017
Odchod zastupitelky Chybíkové 18:50.
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6.3 Rozpočtové opatření č. 5/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 5/2017 včetně komentáře zpracovaný dle
zvýšených příjmů a nutných vyvolaných investic vedoucím finančního odboru Ing. Mulíčkem.
Na straně příjmů se částka navyšuje o 4.200.000,00 Kč
kde
4.000.000,00 zvýšený odvod hazardu
200.000,00 zvýšení pronájmu sportovišť
na celkovou částku příjmů po RO 113.062.500,00 Kč
Na straně výdajů se částka navyšuje o 1.300.000,00 Kč
kde
500.000,00 pořízení nakladače soli
250.000,00 opravy objektu Hybešova 654 – kadeřnictví
400.000,00 přesun par. 3745 na par. 3635
510.000,00 navýšení generelu odkanalizování
1.000.000,00 přesun par. 3412 na par. 6399 – odvod DPH
124.000,00 přesuny v par. 6171
40.000,00 pořízení elektronické administrace výběrového řízení veřejných zakázek
malého rozsahu
40.000,00 program na administraci zadávání zakázek
na celkovou částku výdajů po RO 155.518.300,00 Kč
Příchod zastupitelky Chybíkové 18:53.
Financování v roce 2017 (úvěr) je 2.690.000,00 Kč
Schodek rozpočtu po RO č. 5/2017 je – 42.455.800,00 Kč
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- V položce 5171 oprava objektu Hybešova 654. Za jakým účelem se opravuje?
Šiška
- Za účelem zachování kadeřnictví. Elektroinstalace byla v havarijním stavu, byly
tam defekty omítek, staré obložení. 5 uchazečů projevilo zájem o nájem, z toho jsou
2 kadeřnice.
Bernátová
- Dotázala se na zkratku HuKo, položka 6119, přesun revitalizace zeleně.
Chybíková
- Ulice Husova, Komenského, je to územní studie, z toho důvodu přesun. 20. 9.
2017 v 17:00 hod bude prezentace této studie, zastupitelé dostanou pozvánku.
Bernátová
- Uvažuje město o ozelenění Komenského vedle nových chodníků?
Chybíková
- Bude se zasívat tráva, stromy zde nejdou zasázet, vedou zde sítě.
Bernátová
- Vodní nádrž Masarykova, bude se tam taky něco dělat?
Chybíková
- Dělala se studie úprav okolí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města. Jeden
pozemek je výběh pro psy a zbytek zeleň.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu města Modřice na rok 2017 na straně
příjmů po RO 113.062.500,00 Kč a na straně výdajů po RO 155.518.300,00 Kč jako schodkový se
schodkem ve výši -42.455.800,00 Kč a financováním ve výši 2.690.000,00 Kč. K financování a
vyrovnání schodku rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.3.1/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených investičních akcí města Modřice pro rok 2017 do
rozpočtového opatření č. 5/2017 v celkové výši po RO 80.425.000,00 Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.3.2/2017
6.4 Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2017 a 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření č. 1731
mezi městem Modřice (zadavatel) a Auditorskou společností AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.,
Vídeňská 89, Brno, IČ: 64510727 (vykonavatel). Město mělo s firmou uzavřenou smlouvu na roky
2015 a 2016 a tato smlouva je na další 2 roky 2017 a 2018. Cena za provedený finanční přezkum
je navržena ve výši 42.800,00 Kč/rok bez DPH.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se kolik jsme platili p. B., předchozí auditorce.
Mulíček
- Cca 100.000,00 Kč. Za finanční přezkum + finanční kontrola. Nyní se schvaluje
pouze smlouva o finančním přezkumu, proto nižší částka.
Mikuš
- Jak byla firma vybrána?
Šiška
- Firma nám byla doporučena, cena byla nízká, vybrala se na základě znalosti trhu.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Modřice č. 1731 na roky
2017 a 2018 v ceně 42.800,00 Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (zadavatel) a Auditorskou
společností AUDIT – DANĚ, spol. s r. o. (vykonavatel).
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.4/2017
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Bod 7 – Projednání členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k činnosti DSO Šlapanicko a Zápis z valné hromady
DSO Šlapanicko č. 8 ze dne 30. 5. 2017. Činnost DSO Šlapanicko je zaměřena zejména na řešení
cyklostezek a cyklotras. Ve východní části území spolku jsou přípravy PD před dokončením,
v našem katastru se vyhledávají možné trasy. Dále bylo zřízeno Centrum společných služeb, které
ale město Modřice doposud nevyužilo.
Na 8. valné hromadě jako jeden z hlavních bodů bylo schválení příspěvků ve výši 15,00
Kč/obyvatel pro rok 2018.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Plánují se nějaké cyklostezky v Modřicích?
Šiška
- Vyhledávají se možné trasy, navrhuje se přemostění Bobravy a Svratky.
Bernátová
- V Popovicích se náš nápad nesetkává s nadšením.
Šiška
- Je to aktivita DSO, Popovice nejsou jeho členem.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje členské příspěvky DSO Šlapanicko pro rok 2018 ve výši 15,00 Kč/obyvatel.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Skalník, Konvalinková,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-7.1.1/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o činnosti DSO Šlapanicko.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník,
Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný, Doleček)
0 proti
1 se zdržel (Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-7.1.2/2017
Bod 8 – Projednání přípravy OZV města
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
8.1 Projednání návrhů na novelizaci OZV č. 2/2012
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh koncepce regulace hazardu ve městě Modřice, výtah ze
zákona č. 186/2016 Sb. hazardních hrách, žádosti společnosti AUTO GAME, a. s. a Paradis
Casino Admiral, a. s. a sdělení SÚ MěÚ Šlapanice k provozovně ul. Husova. Elektronicky dále
zastupitelé obdrželi celé znění zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.
Problematikou povolování a regulace hazardu dle nově vydané legislativy se podrobně ve vztahu
k naší OZV a našim poměrům zabývá místostarostka města zastupitelka Chybíková společně
s právníkem města Mgr. Žaloudkovou.
Doplňující komentář, stručný přehled nové právní úpravy dle platného zákona 186/2016 Sb.
přednesla místostarostka Chybíková a právník města Mgr. Žaloudková.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje neomezený počet vystoupení k projednání v bodě 8.1.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-8.1.1/2017
Odchod zastupitele Mikuše 19:26
Příchod zastupitele Mikuše 19:28
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Dotázala se, zda se možnými variantami a), b) a c) zabývala i RMM.
Chybíková
- RMM se tímto zabývala, ale nevydala žádné doporučení. Je to velmi složitá věc a
patří do kompetence ZMM. RMM probrala tyto 3 varianty a jsou podávány jako
návrh.
Šiška
- 2 provozovny nepočítají s provozováním hazardu. RMM se přikláněla k zachování
stávajícího stavu.
Bernátová
- Variantu c) vyloučila, zajímá ji varianta a) a b). Musíme plošně zakázat
provozování hazardních her jako je v bodě a) nebo aplikovat bod b) tzn. provozovat
mimo centrum Modřice nebo stačí schválit bod b) a tím by automaticky byly
zakázány hazardní hry v centrální části města?
Žaloudková - Jsou to všechno identické varianty, ale samozřejmě je možné vytvořit varianty další.
Bernátová
- Když schválíme b), tzn. mimo centrum Modřice, nemůže platit a).
Žaloudková - Je to jiným způsobem vymezení. Varianta a) pracuje s formou zákazu, varianta b)
s formou povolení.
Skalník
- K variantě c), kde jsou vypsány nějaké možnosti. V zákoně je však více možností.
Ty co nejsou ve variantě c) uvedeny, ty nebudeme uplatňovat?
Žaloudková - Podmínky pro provozování herny, ty jsou stanovené zákonem a ty by ve vyhlášce
neměly být. To co říká zákon, to platí.
Skalník
- Je tady návrh, že místo Wikylandu by bylo casino?
Šiška
- Je tady ten návrh.
Skalník
- Musela by se doplnit stávající vyhláška, nebo by byla nová?
Šiška
- V nové.
Chybíková
- Nebudeme doplňovat, to je návrh nové vyhlášky.
Šiška
- Dnes bychom se měli dohodnout, co by měla nová vyhláška obsahovat.
Skalník
- Nerozumí, proč máme variantu c), že by se měly v obchodní zóně rozšiřovat
casina.
Šiška
- V podkladech je žádost o provozování casina, my ji předkládáme k projednání, ale
nepodsouváme ke schválení.
Chybíková
- Upozornila, že je nový zákon, ten usměrňuje herny a casina. Proto můžeme
upravit vyhlášku, kterou máme, aby se nestalo to co na ul. Husova. Některé
restaurace z herních automatů dotují svůj provoz, mohlo by se stát, že se tímto zruší.
Šiška
- Město Brno zrušilo hazard plošně, dnes už ale mají dvě adresy, na kterých mohou
provozovat casina.
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Bernátová

Konvalinková
Chybíková
Konvalinková

Šiška

Chybíková
Šiška
Mikuš
Chybíková
Tomandl
Šiška
Skalník
Šiška
Tomandl
Konvalinková
Šiška
Konvalinková

Chybíková
Konvalinková
Bernátová
Skalník
Šiška
Bernátová
Mikuš
Mulíček
Kratochvíl

- To, že občané Modřic přijdou o hospody je úsměvné. Např. restaurace U Trávníčka
už dávno před platností tohoto zákona vymýtila hrací automaty a existuje a vede si
dobře.
- Dotázala se, zda jsou nějaké platné smlouvy, na hrací automaty. Co znamená
centrum a co okolí.
- Mluví se o zastavěné obydlené části.
- Obává se, aby to nebylo v obytné části. Aby se nestalo to co na ul. Husova, že
ZMM schválilo malou hernu na čísle popisném, ale díky tomu je tam casino. Obává
se možné kriminality.
- Važme slovo kriminalita. Na ul. Husova ani jednou nezasahovala MP. Jediný
problém na této adrese je s klientelou ukrajinských občanů, kteří ruší noční klid, ale
ne ve spojitosti s hernou.
- Pokud je rušen noční klid, občané to říkají mezi sebou, MP nikdo nezavolá.
- MP měla pokyn ke zvýšenému dozoru na této ulici, k ničemu za celou dobu
nedošlo.
- Dotázal se na stav, kolik je v každé provozovně automatů.
- Upřesnila (v Modřicích včetně Olympie je jich celkem 153).
- Upozornil, aby to neskončilo, jak zákonem o kouření. Jestliže se zákon změnil a
zpřísnil, omezování lidí je čím dál větší. Je to přece rozhodnutí každého.
- Hazard bychom neměli zakazovat, ale regulovat. Aby město mělo přehled kde je,
kolik ho je a co můžeme očekávat.
- Máme srovnání s okolím?
- Rozhodujeme sami o sobě a nesrovnáváme se s okolím.
- Mluví se o osobní odpovědnosti každého, rozhoduje si sám, zda do herny jde nebo
ne. Jde o regulaci a ne o zákaz.
- Pokud si někdo otevře hospodu, nemůže to zakládat na hazardu. Nelze srovnávat
hazard s kouřením. Patologický hráč omezuje i svoji rodinu, který ji zadluží.
- Byla jste někdy po zákazu kouření u Matěje? Nikdo tam po zákazu kouření není.
- Není pro hazard, ale ví, že město potřebuje peníze. Je pro vymezení hazardu
mimo obytnou část. Není pro, aby se říkalo, jo oni jsou chudáci v těch hospodách,
že jim město zakáže automaty.
- To nikdo neřekl, jen se konstatovalo, že se to může stát. Mluvíte tady o
patologických hráčích, kteří se do heren podle nového zákona ani nedostanou.
- Dost věcí se dá obejít.
- Varianta c) žádnou regulací není. Provozovny by se zregulovaly samy, protože by
například zjistily, že stavební úpravy by se jim nevyplatily a zbytek vlastně zůstane.
- Variantou c) povolujete další provozovny.
- Zpracováváme vyhlášku podle nové legislativy a zde jsou předloženy varianty.
- Z tohoto nepochopila, že z 6 zbývajících provozoven se bude ještě vybírat.
Pochopila, že těchto 6 městu nevadí, pokud splní podmínky zákona.
- Máme šanci vytvořit novou vyhlášku. Za posledních 5 let, máte soupis, kolik bylo
přispěno do obecní kasy?
Vloni 8 mil., nyní se očekává kolem 12 mil.
- Když odhlídne od nebezpečí, který hazard může představovat, tak abychom byli
spravedliví, musíme nechat všechno nebo zrušit všechno. Jinou alternativu nevidí.
Vybrat, že na této ulici to nebude, že tento provozovatel to provozovat nesmí, a
tento ano. Říkám to dobře?
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Šiška
Brabec
občan J.
Skalník
Chybíková

- Ano. Jste o krok dál, než co máme dneska schvalovat. Dnes se máme dohodnout
na tom, v jakém pojedeme režimu.
- Dotázal se, pokud by bylo nějaké casino, jaký by to mělo přínos do pokladny.
- Zástupce Casina Admiral odpověděl na dotaz – cca 20 mil. Kč/rok a přednesl
doplňující komentář.
- V příslibech co p. Jahoda předložil je vymýcení hazardu z měst, což my se tady
zřejmě nechystáme.
- Upřesnila variantu c). Předpokládá se, že se zruší 4 herny.

Odchod zastupitelky Konvalinkové 19:42
Příchod zastupitelky Konvalinkové 19:44
Návrh usnesení (Mikuš):
ZMM plošně zakazuje provozování všech hazardních her v katastru města Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
5 pro (Havlátová, Konvalinková, Bernátová, Procházka, Mikuš)
4 proti (Chybíková, Šiška, Tomandl, Brabec)
6 se zdrželo (Šulová, Skalník, Kratochvíl, Ventruba, Slaný, Doleček)
Návrh nebyl přijat.
2. Protinávrh usnesení (Slaný):
ZMM schvaluje koncepci regulace hazardu v Modřicích a pověřuje zastupitelku Chybíkovou
s právníkem města Mgr. Žaloudkovou přípravou OZV dle varianty c) koncepce bez rozšíření o
další místa provozu.
Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
2 pro (Slaný, Doleček)
8 proti (Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Brabec)
5 se zdrželo (Šulová, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Ventruba)
2. Protinávrh nebyl přijat
1. Protinávrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje koncepci regulace hazardu v Modřicích a pověřuje zastupitelku Chybíkovou
s právníkem města Mgr. Žaloudkovou přípravou OZV dle varianty c) koncepce.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
3 pro (Tomandl, Šiška, Chybíková)
4 proti (Procházka, Konvalinková, Kratochvíl, Slaný)
8 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Bernátová, Mikuš, Skalník, Brabec, Ventruba, Doleček)
1. Protinávrh nebyl přijat
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Návrh usnesení (Procházka):
ZMM schvaluje koncepci regulace hazardu v Modřicích a pověřuje zastupitelku Chybíkovou
s právníkem města Mgr. Žaloudkovou přípravou OZV dle varianty b) koncepce.
Hlasování o návrhu na usnesení:
6 pro (Šiška, Chybíková, Tomandl, Procházka, Kratochvíl, Ventruba)
4 proti (Konvalinková, Slaný, Doleček, Bernátová)
5 se zdrželo (Šulová, Havlátová, Mikuš, Skalník, Brabec)
Návrh nebyl přijat
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Upozornil, že toto je velmi závažná věc a je málo projednávaná. O hale četl
starosta 2 stránky a není to tak důležité. Myslí si, že je to stejně důležité, jako když
místostarosta Ventruba projednával PPO Modřice. Mělo to být zveřejněno ve
Zpravodaji, aby si to občané mohli přečíst. Všichni to vzali na lehkou váhu včetně
jeho samotného, protože nepředpokládal, že z toho vyjde, to co vyšlo.
Šiška
- Dotázal se p. Skalníka, zda zná pojem zastupitelská demokracie a činnost.
Zastupujeme občany a za ně i rozhodujeme.
Skalník
Nezdá se mu, že jsou zastupováni občané.
Šiška
- Uvedl, že zastupuje město. Problematika byla zveřejněna na webových stránkách
města v den, kdy podklady dostali i zastupitelé.
Skalník
- Myslí si, že některým tématům je věnováno více přípravy.
Šiška
- Všem tématům je věnována stejná příprava.
Mikuš
- Navrhl udělat mimořádné zastupitelstvo za měsíc. Mělo by se to více projednat. Za
měsíc, měsíc a půl se může ZMM setkat a rozhodnout.
Konvalinková - Souhlasila se svoláním mimořádného zastupitelstva. Domnívá se, že občané si to
nyní přečtou ve Zpravodaji a budou vědět, že se o tom diskutovalo. Problematika je
pro Modřice zásadní a doufá, že na mimořádném ZMM bude více občanů a třeba i
provozovatelé restaurací a vyjádří se.
Šiška
- Dnešní rozhodování mělo být o tom, že si ZMM mělo říct koncept, kterým směrem
se budeme ubírat a připravit podklady pro vydání OZV.
Tomandl
- Podotkl, že hlasováním se ukázalo, že zastupitelstvo, nebo někteří členové ZMM
nemají na toto názor. V podstatě bylo projednáváno 5 variant a ZMM nebylo
schopno odsouhlasit ani jednu.
občan H.
- Dotázal se, jak případně bude naloženo s penězi z hazardu.
Šiška
- Město má zásobník investičních akcí, kde jsou investiční akce za řádově 400 mil.
Kč. Peníze by šly také do podpory spolků v Modřicích, opravy VO atd.
Bernátová
- P. Hejtmánek mluví zřejmě o variantě b).
občan H.
- Chtěl říci, že hazard existuje v Modřicích i u Olympie a v podstatě problémy s ním
nejsou. Nevidí důvod, proč nezvýšit rozpočet města povolením dalšího místa.
Hazard by měl být vytěsněn z města a posunut mimo obytnou zónu, než nechat
stávající stav a může to dopadnout, tak jak nechceme, že ve středu města z hospod
udělají herny.
Skalník
- Už se to zde řešilo několikrát, vždy když přišla žádost o casino, všichni byli proti, tak
proč nyní děláme obrat. Tím, že aktualizujeme vyhlášku, tím povolíme další herny.
Proč se to nyní řeší?
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Chybíková

- Je nový zákon, který platí 1. 1. 2017., od tohoto data je jasné, jak si představuje stát
regulaci hazardu, jak má vypadat herna a jak pomáhá obcím zlikvidovat patologické
hráčství. Není pravda, že nejsme konzistentní. Teď je startovní čára.
Šiška
- Dříve se to nepovolilo z toho důvodu, protože patologické hraní bylo
nekontrolovatelné. Dneska herna nebo casino mají ze zákona nastaveny takové
podmínky, že by nemělo nic bránit tomu, aby tady mohlo vzniknout další, protože ten
patologický hráč se tam nedostane. Nám tady před radnicí nestojí rodiny s děckama
a neřvou, že nemají peníze, protože starej je prohrál v automatech.
Slaný
- Upozornil, že navrhoval variantu, která nic nerozšiřovala.
Bernátová - Ale konzervuje stávající stav.
občan J.
- Pozval zastupitele k návštěvě casina, aby se seznámili s prostředím a provozem.
Mulíček
- Vyjádřil se k dotazu p. Hejtmánka, co případně s penězi z hazardu. Vloni bylo
zavedeno veřejné projednání rozpočtu města. Jak zastupitelé, tak občané mohou
dávat návrhy.
občan H.
- To by občané museli vědět.
Mulíček
- Bylo zveřejněno ve Zpravodaji, hlášeno rozhlasem, na webových stránkách města.
občanka T. - Uvedla, že gamblerství je z heren, ne z casin. Navrhla zrušit všechny herny v
Modřicích a zřídit casino mimo Modřice.
Bernátová - 2 hodiny diskutujeme o věci, která připravuje lidi o peníze, ať už to jsou casina nebo
herny. Nezná ze svého okolí nikoho, kdo by výrazně zbohatl v casinu nebo v hernách.
Je pro plošné vymýcení hazardu.
Chybíková - Alkohol a kouření okrádá rodiny a také není zakázán.
Návrh usnesení (Mikuš):
ZMM schvaluje svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Modřice
v horizontu jednoho měsíce ke schválení koncepce regulace hazardu v Modřicích.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Ventruba, Doleček)
0 proti
3 se zdrželi (Procházka, Slaný, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-8.1.2/2017
Zastupitel Skalník opustil zasedání ZMM v 20:36.
8.2 Projednání návrhů na novelizaci OZV č. 2/2013
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh na změnu OZV zakazující konzumaci alkoholu na
veřejnosti a e-mailový podnět od p. T. k omezení konzumace alkoholu před prodejnou večerky na
ulici Přízřenická. Tento podnět je rozšířen o další veřejné prostory, zejména okolí ZŠ a ZUŠ ul.
Benešova a Komenského.
Dnes máme tento zákaz v OZV pouze na pozemku p. č. 589/1 roh ul. Husova – Komenského –
Večerka Komenského 600.
Dle doporučení právníka a zajištění ochrany mládeže je navrženo ZMM přijetí usnesení, kterým
pověří pracovníka Mgr. Žaloudkovou zapracováním dalších veřejných míst se zákazem
konzumace alkoholu, zejména před provozovnami prodejen potravin – večerek a ZŠ, MŠ a ZUŠ.
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V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Bylo by dobré definovat i vzdálenost od toho. Odejdou 10 kroků dále a mohou říci,
že už jsou vedle.
Šiška
- Doporučil definovat vzdálenost, nebo se dá definovat čísly parcel.
Tomandl
- Uvedl, že nebude hlasovat pro žádný zákon, který nás přibližuje Americe. Je to
omezování lidí.
Kratochvíl
- Dotázal se, zda víme, jak reálně funguje vymáhání, zda MP má pravomoc.
Šiška
- Pro MP je toto nástroj na vykázání problémových občanů v daných lokalitách.
Brabec
- Uvedl, že je to spíše chránění svého prostoru, než omezování. Není příjemné
chodit kolem takových lidí.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí návrh na změnu OZV zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti a
pověřuje RMM a právníka města zpracováním nové OZV se zařazením dalších veřejných míst do
OZV dle návrhu na změnu.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-8.2/2017
Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
9.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis z kontroly FV ze dne 7. 6. 2017 na správnost výběru
dodavatele kuchyňských linek, vestavěných skříní a elektrických spotřebičů do PBDS a zápis č. 28
z jednání FV dne 14. 6. 2017.
Doplňující komentář přednesla předsedkyně FV.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis z kontroly FV ze dne 7. 6. 2017 a zápis č. 28 ze zasedání FV.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-9.1/2017
9.2 Zpráva z činnosti KV
Na stůl byla předložena zpráva o činnosti KV.
Doplňující komentář přednesl předseda KV.
Diskuse neproběhla.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí činnost KV od 13. veřejného zasedání ZMM do 14. veřejného zasedání ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-9.2/2017
Bod 10 – Projednání petice pro zachování ZÚR JmK
V podkladech zastupitelé obdrželi e-mailový přípis a text Petice na podporu přípravy a realizace
dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a ZÚR JmK zaslanou petičním výborem zastoupeným Ing.
Jaromírou Vítkovou. Jelikož město Modřice je jednou z obcí, která ZMM schválila podání žaloby
proti platnosti ZÚR, nebyl starosta z pozice kompetentní tuto zaslanou petici dále v Modřicích
rozšiřovat.
ZMM by mělo rozhodnout, jak s touto peticí při získávání podpisů naložit. Zda iniciátorům sdělit, že
si musí vše zařizovat v Modřicích samostatně nebo schválit a pověřit MěÚ zveřejněním petice na
informačních kanálech města.
Doplňující komentář přednesla místostarostka Chybíková. Uvedla počty obcí, které podaly žalobu
a které jsou proti žalobě.
V diskusi vystoupili:
Procházka
- je proti šíření petice
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prezentaci Petice na podporu a přípravy realizace dálnice D43 (Brno – Moravská
Třebová) a ZÚR JmK prostřednictvím MěÚ Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Tomandl, Bernátová, Procházka, Konvalinková, Kratochvíl,
Brabec, Slaný, Doleček)
1 proti (Šiška)
2 se zdrželi (Mikuš, Ventruba)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-10.1/2017
Bod 11 – Projednání financování IDS JmK pro rok 2018
11.1 Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi oznámení společnosti KORDIS JmK, a. s. na výši příspěvku
města Modřice na financování systému IDS JmK na rok 2018, které schválilo zastupitelstvo JmK
na svém 21. zasedání 17. 9. 2015 ve výši 50,00 Kč/obyvatel/rok.
Počet obyvatel města dle ČSÚ čje k 1. 1. 2017 5.191.
Příspěvek města tak činí 5.191 x 50 = 259.550,00 Kč
(2016 – 249.820,00 Kč, 2015 – 244.650,00 Kč, 2014 – 240.450,00 Kč)
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V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
- Dotázal se, co by se stalo, kdybychom jim neschválili nic.
Šiška
- Zřejmě by to po městu vymáhali soudní cestou, je jedna varianta, druhou variantou
je, že by do Modřic přestal jezdit noční spoj.
občan H.
- Dotázal se, zda je možné, aby se město dotázalo IDS, proč nemohou zřídit sms
jízdenky na třetí pásmo a platila by i ve vlaku.
Chybíková
- SMS jízdenky pravděpodobně organizuje DPMB, zřejmě je to tím.
Procházka
- Uvedl, že je to dobrý nápad, proto navrhuje se zeptat.
Šiška
- Bude zaslán dotaz.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje finanční příspěvek města Modřice do fondu financování systému IDS JmK na rok
2018 ve výši 259.550,00 Kč a schvaluje jeho zařazení do rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Konvalinková, Kratochvíl, Brabec,
Ventruba, Slaný, Doleček)
2 proti (Tomandl, Bernátová)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-11.1/2017
Odchod zastupitelky Havlátové 20:56
11.2 Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JmK na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi informaci od společnosti KORDIS JmK, a. s. na vyčíslenou výši
příspěvku města Modřice za požadovaný nadstandard dopravní obslužnosti IDS JmK na rok 2018
pro město Modřice, který spočívá v provozování noční linky N94 Brno – Modřice. Výše příspěvku
je stanovena na 520.552,00 Kč a to ve vztahu k inflaci, ceně nafty a navýšení mezd řidičů
v návaznosti na nařízení vlády ČR. Příspěvek v předchozích letech byl: 2016 – 472.896,00 Kč,
2015 – 459.506,00 Kč.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje finanční příspěvek do systému IDS JmK za nadstandardní dopravní obslužnost
města Modřice noční linkou N94 v roce 2018 ve výši 520.552,00 Kč a schvaluje jeho zařazení do
rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šulová, Chybíková, Šiška, Procházka, Mikuš, Kratochvíl, Brabec, Ventruba, Slaný,
Doleček)
2 proti (Tomandl, Bernátová)
1 se zdržel (Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-11.2/2017
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Bod 12 – Schválení složení inventarizačních komisí
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Složení inventarizačních komisí majetku města Modřice
dle Směrnice o inventarizaci – plán inventur na rok 2017. Návrh na složení HIK a jednotlivých
komisí předkládá k projednání ZMM starosta města. Ze strany zastupitelů očekává připomínky,
pozměňovací návrhy ke složení a hlavně sdělení, pokud by někdo v komisi nechtěl pracovat, aby
byl včas nahrazen jinou osobou.
Příchod zastupitelky Havlátové 21:01
Zastupitelka Konvalinková opustila zasedání ZMM ve 21:01.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje složení inventarizačních komisí majetku města Modřice pro rok 2017 dle
předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-12.1/2017
Bod 13 – Různé, diskuse
13.1 Dohoda o finančním příspěvku
V podkladech zastupitelé obdrželi e-mailovou komunikaci a text Dohody o finančním příspěvku do
sdružení obcí proti platnosti vydaných ZÚR JmK. Na úhradu zůstatku za poskytnuté právní služby
spojené se zpracováním žaloby proti platnosti ZÚR JmK je potřeba schválit příspěvek ve výši
30,00 Kč/obyvatel s počtem obyvatel dle ČSÚ k 1. 1. 2017.
Pro město znamená 5.191 obyvatel á 30,00 Kč tj. 155.730,00 Kč. K úhradě této částky musí ZMM
schválit přiloženou Dohodu o finančním příspěvku.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl
- Dotázal se, zda jsou možné i menší částky.
Šiška
- Ne.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dohodu o finančním příspěvku ve výši 30,00 Kč/obyvatel k 1. 1. 2017 na pokrytí
nákladů právních služeb v součinnosti se žalobou proti ZÚR JmK.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šulová, Havlátová, Chybíková, Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Kratochvíl, Brabec,
Slaný, Doleček)
0 proti
2 se zdrželi (Šiška, Ventruba)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-13.1/2017
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení částky 160.000,00 Kč na pokrytí nákladů se žalobou proti ZÚR JmK do
rozpočtu města Modřice na rok 2017 a pověřuje RMM provedením RO č. 6/2017 k zařazení částky
do rozpočtu města Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-13.2/2017
Bernátová
Chybíková

Bernátová
Chybíková
Tomandl
Bernátová

Chybíková
Tomandl
Chybíková
Procházka
Chybíková
Kratochvíl
Chybíková
Šiška
Kratochvíl
občan H.
Šiška
občan H.
Šiška

- Dotázala se, jak se vyvíjí situace s propadem vozovky na nám. Míru. Stav trvá již
od prosince.
- Proběhlo jednání s BVK. Propad s největší pravděpodobností vznikl prasklým
vodovodním řadem. V zimě to BVK opravili, ale nemohlo se asfaltovat a propadlo se
to znovu. Nyní to řeší pojišťovna BVK. Dělali tam průzkumy a statické posouzení. Je
to věc BVK, pokud by se do toho město zapojilo, muselo by opravu provádět na
vlastní náklady.
- Je nějaký horizont odhadu? Dle informací majitelů domu, má dům poškozenou
statiku.
- Psala právníkovi BVK, který to má na starosti, ten odepsal, že to řeší pojišťovna.
- Uvedl, že slyšel, že to bude stanice metra, první stanice bude na ul. Pekařské
druhá tady.
- Upozornila, že na Rybníčku, na chodníku je cca 1 x 1m uvolněná dlažba. Požádala
o opravu pracovní četou města. Jak to vypadá se stavbou protihlukové stěny na
Brněnské ul.?
- Nebude se dostavovat, na příští ZMM nachystá materiály týkající protihlukové
stěny.
- Dotázal se, kdo za nepřítomnosti vedoucího pracovní čety z důvodu nemoci jezdí
s Peugeotem a uvedl, že by to za 50.000,00 Kč vzal.
- Pracovník pracovní čety p. Kobylka dle potřeby úřadu.
- Upozornil, že na ul. Benešova u zdravotního střediska nesvítí VO.
- Objezdy se dělají jednou za měsíc. Jednou za týden je hlášeno MP, co nesvítí.
Tzn., že jednou za měsíc se to opraví.
- Navrhl, že by na začátku a konci města nemohly být cedule, Vítá vás město
Modřice a Nashledanou.
- Musel by být proveden grafický návrh, umístěno tak, aby nebránilo výhledu atd.
- Je potřeba více cedulí, nejsme obec, kterou prochází jedna silnice.
- Nemuselo by být na každém vjezdu a výjezdu.
- Podotkl, že na Primál se stále vyváží hlína. Dotázal se, zda město zjistilo, jestli je
to povolená stavba.
- Něco je povoleno, něco ne.
- Jak se s tím nakládá?
- To co je povoleno, je povoleno stavebním úřadem. Dle informací firmy, která to
provádí, mělo by být v brzké době ukončeno. To co je závoz na pozemku, které není
povolené, musí si řešit majitelé pozemku. Máme pro ně k dispozici naše právní
služby. Je to pozemek rodiny M., kde proběhlo dědické řízení. Zdědili to po otci a
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Bernátová

Šiška
Bernátová
občan H.
Bernátová
Chybíková
Tomandl
Chybíková
občan P.
Tomandl
občan P.
Ventruba

rozporují podpisy. Firma naznačila, že je ochotna se vypořádat. Povolení bylo dáno
firmě Agro,a. s., ta dnes již neexistuje. Odvoz by byl na náklady této firmy.
- Podrobně četla dodatečné povolení a volala na stavební úřad p. Švehlovi, který to
měl na starosti. Oháněl se tím, že Agro, a. s. neexistuje. Našla ale rozpor
v termínech. Firma Agro, a. s. začala být v likvidaci v roce 2011 a dodatečné
povolení vyšlo v roce 2010 s tím, že tyto pozemky se zavážet nesmí. Je to
pochybení, stavební úřad rok nekonal. Bylo by dobré podat stížnost za neaktivitu,
protože oni se na tom podepsali z 90%.
- Dotázal se, zda majitelé pozemku dali podnět na stavební úřad, že jim tam
neoprávněně zaváží v roce 2010.
- Na to se dotazoval i p. Š. Upozornila ho na to, že je měli vyzvat a oni by se v roce
2010 ozvali.
- Dotázal se, co je v plánu s pozemkem, který je města.
- Uvedla, že o tomto se jednalo na minulém ZMM.
- Ve Zpravodaji byla informace, že je zpracována studie úprav Primálu a příjezdové
cesty a dole na radnici je výstava.
- Je rybník počítán ve stejném rozsahu nebo bude širší?
- Zůstane stejný. Ve studii se upravuje jen okolí.
- Vyjádřil se k emisím ve městě a nemyslí si, že město s tím nemůže nic dělat. Pro
firmy je rozhodně lepší zaplatit pokutu, než kupovat drahé filtry.
- Remet uvádí, že je v normě. Filtry se zanáší. Přes den to mají přes filtry a v noci to
pouští bez filtru. Je to vidět.
- Dotázal se na PPO Modřice.
- Podrobnosti nezná, doporučil obrátit se na Dopravoprojekt pro přesné informace.

Ukončeno v 21:27 hodin

Ověřovatelé:

Ing. Josef Šiška
starosta města
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