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ZÁPIS Č. 15-ZMM/2017
z 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
4. prosince 2017 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice
Přítomno:
13 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, řádně omluveni Mikuš, telefonicky
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 13 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:
zastup. Sylva Bernátová a zastup. Pavel Doleček
Zapisovatelka:
Lenka Knotková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Skalník, Tomandl)
0 proti
1se zdržel (Bernátová)
Návrh byl přijat.
V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání ZMM:
Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání majetkových transakcí
4) Plán odpadového hospodářství
5) Projednání hospodaření města v roce 2017
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 10/2017
5.2 Projednání rozpočtového opatření č. 6/2017 a č. 7/2017
5.3 Schválení rozpočtového opatření č.8/2017
6) Projednání rozpočtu města na rok 2018
6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2018
6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na
rok 2018
6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice pro rok 2018
6.4 Projednání odměn neuvolněným zastupitelům města Modřice na rok 2018
6.5 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2018
6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým
organizacím
7) Projednání rozpočtových výhledů na roky 2019 a 2020
8) Změna zřizovací listiny ZŠ Modřice
9) Projednání OZV města
9.1 OZV o hazardu
9.2 OZV o konzumaci alkoholu
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10) Zprávy z Finančního výborů
10.1 Zpráva z činnosti FV
10.2 Projednání pololetních odměn členům FV
11) Zprávy z Kontrolního výboru
11.1 Zpráva z činnosti KV
11.2 Projednání pololetních odměn členům KV
12) Projednání žádostí o změnu ÚP
13) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2018
14) Různé, diskuse
Závěr

Předsedající konstatoval, že zápisy ze 14. řádného a 8. mimořádného zasedání ZMM byly
schválenými ověřovateli ověřeny a společně s usneseními řádně uloženy u asistentky starosty
města k nahlédnutí. K dnešnímu dni neobdrženy k usnesení a zápisu ze 14. řádného zasedání
žádné připomínky. Dokumenty ze 14. řádného zasedání ZMM byly schválené.
K zápisu z 8. mimořádného zasedání ZMM ze dne 17. 10. 2017 byly obdrženy 2 námitky podané
zastup. Bernátovou:
1.
Rozpor zápisu v diskuzi po předložení 1. protinávrhu na usnesení podaného zastup.
Konvalinkovou je u zastup. Šišky uvedeno: „Konstatoval, že osobně nemá problém ani s variantou
E“ nicméně v nahrávce ovšem zaznělo „Já za sebe můžu říct, já nemám problém ani s jednou
z variant D nebo C“. Po kontrole nahrávky předsedající navrhl zastupitelstvu tuto připomínku
přijmout a schválit opravu zápisu.
2.
Rozpor ve vyjádření zastup. Bernátové na straně 5 zápisu, kde je uvedeno: „ Bránila se, že
se o ni taky nikdo nepostaral, když zkrachovala“, ale v nahrávce zaznělo: „ Když jsem musela tu
provozovnu zavřít, tak se o mě obec nezajímala, jako se zajímá o Vás“. Po kontrole nahrávky
předsedající navrhl zastupitelstvu tuto připomínku přijmout a schválit opravu zápisu.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje opravu zápisu 8. mimořádného zasedání ZMM takto:
Na straně 4, odst. 2 u zastup. Šišky uvedený text „Konstatoval, že osobně nemá problém
ani s variantou E“ nahradit textem „ Já za sebe můžu říct, já nemám problém ani s jednou z variant
D nebo C“
Na straně 5 u zastup. Bernátové uvedený text „Bránila se, že se o ni taky nikdo nepostaral,
když zkrachovala“ nahradit textem „ Když jsem musela tu provozovnu zavřít, tak se o mě obec
nezajímala, jako se zajímá o Vás“
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 15Z-Ú1/2017
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Současně zastup. Bernátová ve vztahu k pochybení a špatně uvedenému textu v připomínce č.2
zápisu z 8. mim. ZMM žádá o omluvu zveřejněnou ve zpravodaji města Modřice, neboť nikdy tato
slova nepoužila a velice se jí to jako soukromé osoby a jako zastupitelky dotklo a může jí to
poškodit i profesně.
Předsedající konstatoval, že připomínky byly oprávněné a ZMM schválilo opravu, která bude
zveřejněna ve zpravodaji. Současně bude v tomto zpravodaji zveřejněna omluva za pochybení ve
zpracování zápisu v připomínce č. 2.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 15. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 15. řádného veřejného zasedání ZMM zastup. Sylvu
Bernátovou a zastup. Pavla Dolečka.
ZMM schvaluje program 15. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 15Z-Ú2/2017

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
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 14.
řádného zasedání ZMM do 4. 12. 2017.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-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.
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Text zprávy
Usnesení 11Z-2.3/2016
Po vypracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu a po posouzení památkáři
objektu na nám. Svobody 171, ZMM ukládá RMM předložit ZMM návrhy na budoucí využití objektu.
Plnění úkolu
V současné době je stále zpracováván stavebně-historický průzkum, který se ukázal na daný
objekt dle sdělení zpracovatelů jako dosti obsáhlý a složitý. Po jeho doložení bude postupováno
dle pokynů ZMM – úkol probíhá.
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 MO přípravou podkladů ke schválení
převodu vodovodu, kanalizace a ČOV.
Plnění úkolů
BVK s konečným stanoviskem k převodu čeká na dokončení interzifikace ČOV, kterou
v současnosti provádí společnost Bobrava, spol. s r.o. – 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
Projektová dokumentace Studie řešitelnosti a následná dokumentace pro Územní řízení není
doposud dokončena. V současnosti jsou vedena jednání s majiteli pozemků – úkol probíhá.
Usnesení 11Z-12.1/2016
ZMM 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 ZMM
podat zprávu.
Plnění úkolu
Ustanovená pracovní skupina pracuje ve spolupráci s odbornou firmou na konečném návrhu
řešení využitelnosti pozemku. Konečné řešení bude předloženo ZMM k odsouhlasení – úkol
probíhá.
Usnesení 14Z-8.2/2017
ZMM bere na vědomí návrh na změnu OZV zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti a
pověřuje RMM a právníka města Mgr. Žaloudkovou zpracováním nové OZV se zařazením dalších
veřejných míst do OZV dle návrhu na změnu.
Plnění úkolu
Aktualizované znění OZV zakazující konzumaci alkoholu na dalších veřejných místech je ZMM
předloženo k projednání v bodě 9.2 dnešního programu – úkol splněn
Usnesení 7M-Z-1.2/2017
ZMM schvaluje koncepci regulace řešení hazardu ve městě Modřice dle varianty D – regulace
v původním rozsahu a pověřuje zastupitelku Ing. Chybíkovou a právničku města, vedoucí OVV Mgr.
Žaloudkovou přípravou OZV k dalšímu projednání.
Plnění úkolu
Návrh textu OZV o regulaci hazardu ve městě Modřice je předložen k projednání v bodě 9.1
dnešního programu – úkol splněn.
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Úkoly uložené bez usnesení:
Bernátová:
Podat podnět Krajskému úřadu Jmk na prošetření provozu firmy TSR v areálu U Vlečky.
Plnění úkolu
Výzva byla zaslána na Krajský úřad Jmk a současně byla oslovena firma TSR k podání vysvětlení
šíření nočního hluku z provozu. V příloze č.1 doloženo vyjádření Krajského úřadu Jmk, odboru
životního prostředí k provedené kontrole provozu společnosti TSR dne 6. 11. 2017 se závěrem
nezjištění překročení schválených kapacit zařízení ani jiné porušení provozního řádu zařízení a
současně v příloze č.2 je vyjádření společnosti TSR k výzvě města na omezení hlučnosti, kdy
společnost zařízení provozuje pouze v ranních a odpoledních hodinách mimo dobu nočního klidu a
plní hygienické limity šíření hluku
Bernátová:
Jak to vypadá se stavbou protihlukové stěny na Brněnské ulici?
Plnění úkolu
Dne 2. 3. 2016 byla na Ředitelství silnic a dálnic ČR zaslána žádost o informace k věci
protihlukové stěny. Dne 11.3.2016 byla ŘSD městu předložena písemná odpověď včetně
rozhodnutí KHS Jmk viz. příloha č.3 s výsledkem ukončení výstavby protihlukových stěn a
postupováním dle časově omezeného povolení k provozu silnice I/52 úseku km 5,4 – 6,85 Modřice.
Procházka z podnětu p. Hejtmánka:
Vznést dotaz na IDS na zřízení SMS jízdenek na třetí pásmo i pro platbu ve vlaku.
Plnění úkolu
Výzva na provozovatele IDS Jmk, společnost KORDIS Jmk, byla vyhotovena a zaslána 16. 10.
2017. Obratem byla doručena odpověď, viz. příloha č. 4 s negativním výsledkem zřízení SMS
jízdenek.
Informace ZMM:
Žaloba na platnost ÚP Modřice
Byl podán „Návrh na zrušení části Opatření obecné povahy č.4M-Z-1.4./2016“ týkající se vymezení
zastavitelné plochy veřejného prostranství P/p2 územním plánem a nedodržení zákonného
postupu příslušného orgánu při vydávání územního plánu spočívající v nedodržení doby, po kterou
mají být dokumenty doručované veřejnou vyhláškou vyvěšeny na úřední desce. Navrhovatelem
byla společnost FLOEL INVESTMENTS, s.r.o. Žaloba včetně vyjádření města k žalobě viz příloha
č.5. Krajský soud rozhodl o zrušení Územního plánu Modřice v části týkající se plochy veřejného
prostranství P/p2 – rozšíření ulice Tyršova-spojka Tyršova-Vídeňská. Ostatní námitky pro
bezdůvodnost zamítl. Celé znění rozsudku viz. příloha č.6.
Víceúčelová sportovní hala
V přípravě realizace Víceúčelové sportovní haly se město blíží k jejímu vlastnímu zahájení
výstavby. Je vydáno a nabylo právní moci Stavební povolení, RMM byla schválena zadávací
dokumentace. Byla ustanovena hodnotící komise a byl zahájen vlastní proces výběrového řízení
na generálního dodavatele díla, který město provádí ve dvou krocích. V prvním byli uchazeči
vyzváni k přihlášení se do výběrového řízení formou prokázání kvalifikačních a odborných
referencí. Po posouzení všech 6 přihlášených uchazečů budou tito vyzváni k předložení vlastních
nabídek. Hodnotícími kritérii byly stanoveny cena a termín realizace. O výsledku výběrového řízení
bude ZMM informováno na mimořádném zasedání v měsíci lednu, kdy bude ZMM předložena
k projednání a schválení Smlouva o dílo s vítězem soutěže o dodavatele díla.
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Dále po odeslání podkladů zastupitelům obdržel předsedající dne 27. 1. 2017 v 0:07 hod. od
zastup. Procházky dotazy a požadavky, jejichž zodpovězení a reakci očekává na zasedání ZMM
dne 4. 12. 2017. Tyto dotazy a požadavky včetně reakcí přednesl předsedající:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jaká je záruční doba nových chodníků?
Na nové chodníky město uzavírá Smlouvy o dílo, které zveřejňuje na webových stránkách
města a jsou přístupné všem, kdo má o to zájem. V těchto smlouvách lze jednoduše
dohledat, že záruka je 60 měsíců.
Opravy prováděné ve větších rozsazích v rámci kanalizace či propadů mají standardně (dle
občanského zákoníku) záruku 2 roky
Lokální opravy nejsou se zárukou ve vztahu ke konstrukci podloží a stavu povrchů
stanoveny.
Kdy se bude realizovat výběh pro psy při ul. Masarykova?
Výběh pro psy při ulici Masarykova je vyznačen. Dle sdělení kontrolního orgánu MV ČR
nemusí být oplocen. V blízkosti a na pozemku jsou umístěny koše na psí exkrementy a je
zde umístěn provozní řád. Komplexní úprava bude řešena v rámci studie celé lokality
rybníku ul. Masarykova.
Kdy se realizuje jednosměrka na ulici Poděbradova?
Zřízení jednosměrky je formou Opatření obecné povahy vydávané silničně správním
úřadem Šlapanice. Po vydání musí být 30 dní zveřejněno. Po této době se může realizovat.
Časově to vychází po novém roce. OOP bylo vydáno 29. 11. 2017.
Už se zjistilo, kdo znečistil Moravanský potok?
Celou záležitost prošetřuje OŽP Šlapanice, Povodí Moravy, MMB OVLHZ. Výsledek šetření
nám doposud i přes urgence nebyl sdělen.
Máte informace o tom, že by se měl stavět v areálu CTP parkovací dům?
Stavba parkovacího domu prochází procesem schvalování na SÚ. Stavba je v souladu
s ÚP Modřice.
Bylo by možno obnovit funkčnost městské studny jako zdroj vody na zalévání zeleně
a v létě na kropení silnic a chodníků?
Z dotazu nebylo patrné, o jakou studnu se panu zastupiteli jedná. Město jich má několik.
Samo město pro zalévání zeleně využívá studnu v objektu nám. Svobody 90, ale
napouštění je zdlouhavé, díky nedostačujícímu přítoku. Kropení silnic a chodníků vlastními
silami není možné, neboť pro tuto činnost nemá město vybavení. Mohlo by se řešit externí
firmou.

Dále zastup. Procházka navrhl pravidlo, aby na opravu chodníků šly minimálně všechny příjmy
z hazardu, které město obdrží. K tomuto navrhl přijmout usnesení, kdy by bylo pravidlo platné až
do odvolání, tj. až do opravy všech chodníků ve městě.
Návrh usnesení (Procházka)
Na opravy chodníků budou nadále, až do odvolání, využity minimálně všechny příjmy z hazardu,
které město obdrží.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Procházka)
0 proti
11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Tomandl)
Návrh nebyl přijat.
Dále zastupitel Procházka vznesl požadavky na realizaci prací v roce 2018:
1.
Zastřešení plachtou pískovišť na dětských hřištích v majetku města jako ochrana
dětí proti slunci v letních měsících.
V návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou zařazeny finance na opravy a doplnění prvků na
dětských hřištích včetně zastínění. Bude prováděno postupně.
2.
Estetické ohrazení kontejnerových stání pro tříděný odpad.
V souladu s plánem odpadového hospodářství je nutné řešit zvýšení třídění. Nyní je
zvažována alternativa jiného způsobu třídění a optimalizace míst třídění včetně počtu
kontejnerů. Po zpracování řešení může být navrhováno jejich ohrazení. Ve studii řešení
veřejné zeleně lokalita Husova-Komenského je ohrazení řešeno. Místostarostka jako
kompetentní osoba pro tuto oblast plánuje ohrazení ještě cca 2 stání.
3.
Ořez stromů přesahující z areálu bývalé Fruty na ulici Komenského.
Stromy rostou na pozemku majitele Fruty a ten bude vyzván k ořezání.
Dále zastupitel Procházka vznesl požadavek na DSO Šlapanicko:

V rámci svazku řešit propojení Modřic cyklostezkami s Želešicemi, Přízřenicemi,
Chrlicemi a Popovicemi.
Propojení Modřic s Přízřenicemi je již dávno řešeno cyklostezkou Brno-Vídeň, kde jsou
dokonce 2 proudy po pravém i levém břehu řeky Svratky. Z Přízřenic pak navazuje
propojení přes Holásecká jezera do Chrlic. V rámci DSO Šlapanicko se připravuje
propojení Želešice-Modřice-Popovice-Rebešovice v oblasti kolem říčky Bobrava, na kterou
se napojí již zřízená cyklotrasa Bobrava dnes spojující Modřice-Želešice a dále pokračující
na Střelice.
Diskuse k bodu 2
Höklová - přednesla neoficiální přípis sdělení Odboru životního prostředí Městského úřadu
Šlapanice o znečištění Moravského potoka.
K problematice vystoupili:
zastup. Chybíková, Skalník a zam. Höklová
zastup. Bernátová se vyjádřila k příloze č.3 zprávy – stavba protihlukové zdi na Brněnské ul.
(D 52)
Přípisem z ŘSD z r. 2016 bylo vedení města informováno, že stavba protihlukové zdi v jižní
části D 52 nebude realizována. Důvodem byly nejen legislativní změny, ale i měření hluku,
které podle zprávy KHS Brno z r. 2013 jednoznačně neprokázalo překročení hygienického
limitu z dopravy, protože bylo ovlivněno hlukem z Brněnské ul.a tramvajovou a železniční
dopravou. Nicméně v této zprávě bylo zmíněno, že nejhorší situace v jižní části D 52 je u
rodinných domů č. 489 a 551, kde by měla být vystavěna vhodná protihluková zeď, a to do
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konce roku 2018. Přesto KHS vydala rozhodnutím časově omezené povolení do 30. 6. 2019,
kdy vlastně povoluje a toleruje nedodržování hygienických limitů hluku v úseku 5,4 – 6,8 km.
Vznesla dotaz na vedení města: Jak bude město postupovat, pokud provozovatel silnice D52
nestihne zahájit stavbu protihlukové stěny do vypršení výjimky, a to do 30. 6. 2019? A dále
apelovala na vedení města, aby sledovalo situaci kolem domů na ul. Brněnská č. 489 a 551 a
dohlédlo na to, aby se plánovaná stavba protihlukové zdi uskutečnila tak, jak je uvedeno, a to
do konce roku 2018. Současně se zeptala, jestli protihluková zeď měla být stavěna i na pravé
straně D 52 směrem od Brna, kde taky bydlí lidé.
K dotazu vystoupili:
zastup. Chybíková, Šiška a zam. Höklová
Šiška – protihluková zeď na pravé straně D 52 neměla být stavěna, protože když probíhala
měření hluku na Brněnské ul., tak tyto plochy byly plochami zeleně. Nyní se tyto plochy staly
na podnět majitelů pozemků stavebními plochami, tak je to v ÚP nějak ošetřeno.
Jinak město bude psát přípisy, kde bude požadovat dodržení rozhodnutí KHS. Ale může se stát,
že bude schválena další výjimka.

Skalník vznesl dotaz k žalobě na platnost ÚP Modřice
Požadoval vysvětlit, o co se přesně v tomto bodu jednalo.
Podrobný komentář k žalobě na ÚP Modřice a k rozsudku přednesl Mgr. Knecht, odborník
v oblasti Územního plánování najatý městem k této problematice, a vysvětlil přílohy č.5 a č.6.
K dotazu dále vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška, Skalník, Tomandl a zam. Höklová

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
ZMM včetně odpovědí a reakcí na dotazy a požadavky zastupitele Procházky.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-2.1/201

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
3.1
Prodej části pozemku p.č. 2025/1 k.ú. Modřice.
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k žádosti o odkoupení části pozemku p.č.
2025/1 a vlastní žádost podanou SVJ Prusinovského včetně odkazu na znalecký posudek
k požadovanému prodeji, který stanoví cenu obvyklou ve výši 2.000,-Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Höklová.
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V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška a zam. Höklová
Bernátová – společnost DIRS (původní majitel budovy na Prusinovského ul.) už jednou žádala
ZMM o odprodej dotčeného pozemku a bylo to zamítnuto. Teď žádá o to samé společenství
vlastníků. Požádala o připomenutí, proč nebyl tehdy prodej povolen.
Hoklová - DIRS žádal v r. 2015. Žádost byla zamítnuta a bylo doporučeno, aby se uzavřela
nájemní smlouva na užívání části uvedeného pozemku z toho důvodu, že se jedná o veřejné
prostranství. Nyní je pozemek zaplocený.
Šiška – v době, kdy to ZMM zamítlo, nebylo jasné, jak bude pozemek oplocený. Původně mělo být
parkoviště před domem volně přístupné. Pak bylo požádáno o povolení pozemek oplotit, což RMM
schválila a nyní doporučuje žádosti o odprodej části pozemku 2025/1 vyhovět.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2025/1 o výměře cca 17,3 m2 SVJ Prusinovského 639
za cenu 2.000,-Kč/m2 bez DPH plus náklady spojené s oddělením a vytyčením pozemku a
pověřuje RMM uzavřením Kupní smlouvy.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.1/2017

3.2

Smlouva o budoucím bezúplatném převodu příjezdové komunikace
V podkladech zastupitelé obdrželi žádost společnosti El-Insta Czech s.r.o., Jízdárenská 227,
Hrušovany u Brna, IČ 26259761, o souhlas s vybudování komunikace na pozemku p.č.
2258, mapový podklad, sdělení ÚZSVM k záměru výstavby komunikace a návrh textu
Smlouvy o budoucím bezúplatném převodu příjezdové komunikace.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Höklová.

Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Smlouvu o budoucím bezúplatném převodu příjezdové komunikace na pozemku
p.č. 2258 mezi městem Modřice a společností El- Insta Czech s.r.o.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Slaný, Šulová, Ventruba, Havlátová)
2 proti (Bernátová, Procházka)
3 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Kratochvíl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.2/2017
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3.3

Prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení
V podkladech zastupitelé obdrželi žádost společnosti AFT Service s.r.o., IČ 29283281,
U Vlečky 1046, Modřice o prominutí úhrady ze bezdůvodné obohacení užívání pozemků
města bez smluvního vztahu ve výši 117.425,-Kč za období od 1.7.2015 do 31.12.2017 a
podrobný komentář s rekapitulací průběhu užívání pozemků. Usneseními 13Z-4.5/2017 a
14Z-5.4/2017 byl schválen ZMM prodej pozemků po úhradě dluhu.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Höklová.

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Brabec, Skalník, Šiška, Tomandl, zam. Höklová a zástupce AFT
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá žádost společnosti AFT Service s.r.o. o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení
z užívání pozemků města Modřice bez právního vztahu ve výši 117.425,-Kč.
1. protinávrh usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje žádost společnosti AFT Service s.r.o. o prominutí úhrady za bezdůvodné
obohacení z užívání pozemků města Modřice bez právního vztahu ve výši 117.425,-Kč.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
3 pro (Brabec, Kratochvíl, Skalník)
4 proti (Šiška, Chybíková, Bernátová, Procházka)
6 se zdrželo (Doleček, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Tomandl)
1. protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Bernátová, Procházka,
Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Brabec, Kratochvíl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.3/20
3.4

Informace k převodu části pozemků p.č. 49 a 39/11
V podkladech zastupitelé obdrželi informace a komentář k převodu části pozemků p.č.49 a
p.č. 39/11 včetně dokumentace mapující vývoj převodu pozemků a posledního přípisu Ing.
Tatjany Novotné ze dne 23. 11. 2017, který požaduje na ZMM přečíst.
Daný přípis (viz. příloha zápisu) a doplňující komentář přednesla vedoucí MO Höklová.

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška, zam. Höklová, občanky Tomandlová a Novotná
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí podané informace k převodu části pozemků p.č. 49 a 39/11 a schvaluje
platnost přijatých usnesení č. 14Z-5.5.1/2017 a 14Z-5.5.2/2017
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Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-3.4/2017

Bod 4 – Plán odpadového hospodářství
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k bodu, dokument Plán odpadového hospodářství
(POH) města Modřice a Vyjádření KrÚ Jmk k POH města Modřice 2017-2023. POH města je ZMM
předložen ke schválení.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Chybíková, Šiška
Bernátová – zmínila se o situaci na sběrných místech s kontejnery na tříděný odpad, kde je často
svědkem, že kontejnery na papír jsou plné obalů resp. kartonů evidentně z nějaké prodejny
potravin a kontejnery na sklo pak plné lahví z nějaké restaurace. V podkladech k tomuto bodu bylo
uvedeno, že Modřice nemají nastaven systém pro zapojení živnostenských odpadů do systému
nakládání s komunálními odpady. Apeluje proto na vedení města, aby tento systém co nejdřív
zavedlo, aby občané, kteří nejsou živnostníky, měli tříděný odpad kam ukládat. Na str. 62/85 tohoto
dokumentu je zmíněno, že konkrétně tento problém je jako jeden ze tří uveden v tzv. slabých
místech odpadového hospodářství v Modřicích a měl by být prioritně řešen.
Chybíková – během příštího roku by měl být nastaven systém, co by měli platit. Nicméně by si
každý měl odpad likvidovat sám a měl by mít s někým uzavřenou smlouvu.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Modřice na roky 2017-2023.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-4.1/2017

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2017
5.1
Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-10/2017 a
výpočet ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna ze 78,91% ve výši
(shodné období 2016 naplněno z 85,63% ve výši 77.954.059,94Kč)
Strana výdajů je naplněna ze 40,04% ve výši
(shodné období 2016 naplněno z 63,65% ve výši 60.934.177,91Kč)

89.215.027,33 Kč
62.381.096,91 Kč
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Čerpání rozpočtu je zkresleno nezapočetím hlavní investiční akce ve volebním období
2014-2018 – Víceúčelové sportovní haly z důvodu prodloužení procesů při vydání
stavebního povolení a provádění výběrového řízení na dodavatele díla ve 2 kolech.
Při porovnání skutečných příjmů a výdajů má město
+26.833.930,91 Kč.
Na účtech má město finanční prostředky k 31.10.2017 v celkové výši 94.451.453,66 Kč.
Na úvěrech ke stejnému datu pak město dluží
-34.442.507,32 Kč
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou 60.300,-Kč.
Ukazatel dluhové služby je ve výši 3,13% a je dlouhodobě držen na velmi nízké úrovni.
V současné době osciluje kolem 3%. Tento ukazatel je měřítkem toho, že město je bez
problémů schopné své závazky splácet.
Zadluženost města na 1 obyvatele je 6.635,04Kč (v září 2017 bylo 6.764,- Kč)
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele je 13.757,76Kč.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-10/2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.1/2017

5.2

Projednání rozpočtového opatření č. 6/2017 a č.7/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 6/2017 a RO č. 7/2017,
která provedla RMM dle pověření ZMM k zachování rozpočtové kázně města včetně
komentáře k oběma RO. U RO č. 6 se jedná o zvýšení výdajů celkem o 288.000,-Kč
způsobené poplatkem k žalobě na ZUR Jmk ve výši 160.000,-Kč a neočekávanou
poruchou kopírovacího stroje na sekretariátu města ve výši 120.000,-Kč. U RO č. 7 se
jedná vesměs o převody financí z Jmk zaslané na ZŠ a MŠ v rámci poskytnutí dotace na
stravu sociálně slabým rodinám.

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová a zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č.6/2017 a RO č.7/2017 provedené RMM.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.2/2017

5.3

Schválení RO č. 8/2017
V podkladech zastupitelé obdrželi připravené RO č. 8/2017, kterým se před koncem roku
upravuje rozpočet ve vztahu ke zvýšeným příjmům a ve vztahu k provedeným či
přesouvaným investičním akcím včetně komentáře k jednotlivým úpravám.
Strana příjmů se zvyšuje o 2.862.400,-Kč na
+116.726.100,00 Kč.
Strana výdajů se ponižuje o -63.585.900,-Kč na
+95.937.600,00 Kč.
Rapidní ponížení výdajů je způsobeno odkladem zahájení výstavby Víceúčelové sportovní
haly a přesunem několika investic menšího rozsahu do roku 2018 (chodníky HusovaMasarykova, chodník a přechod Chrlická, chodník a přechod Nádražní, kanalizace Za
Humny, rekonstrukce Hybešova 596, územní studie veřejných prostranství, generel
odkanalizování, revitalizace sběrného dvora, dětské hřiště Bobrava, PPO Modřice, systém
Ginis), ale i úsporami na realizovaných akcích (ÚT BD Sadova, opravy Bytového fondu).
RO č. 8 se rozpočet města stává přebytkovým s přebytkem
+20.788.500,00 Kč.

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Chybíková, Procházka, Šiška
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/20147 rozpočtu města Modřice na rok 2017 na straně
příjmů po RO 116.726.100,-Kč a na straně výdajů po RO 95.937.600,-Kč jako přebytkový
s přebytkem +20.788.500,-Kč a financováním ve výši -2.690.000,-Kč. Přebytek bude přesunut do
rozpočtové rezervy rozpočtu města Modřice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.3/2017

Bod 6 – Projednání rozpočtu města na rok 2018
6.1
Rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok
2018 včetně Kategorizace zaměstnanců pro účely sociálního fondu na rok 2018. Rozpočet
je navržen dle platných legislativních ustanovení. Krátký komentář přednesla referentka
OVV Vojtová a doplnil předsedající.
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Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet Sociálního fondu města Modřice na rok 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.1/2017

6.2

Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 2018.
V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku návrhu dotací z rozpočtu města
organizacím a spolkům, vypracovanou vedoucím FO Ing. Mulíčkem dle předložených
žádostí. V návrhu jsou všechny dotace navrženy dle roku 2017 a takto jsou i zařazeny do
rozpočtu města. Předsedající navrhl zastupitelům, zda budou o každé částce diskutovat
jednotlivě nebo zda projednají všechny dotace an-blok.

Zastupitelé se shodli na podrobnějším projednání 2 dotací a to pro Římskokatolickou farnost a
Městský nohejbalový klub.
Návrh dotace 500.000,-Kč pro Římsko-katolickou farnost Modřice
V diskusi vystoupili:
zastup. Procházka, Bernátová, Skalník, Chybíková, Tomandl, Kratochvíl a občan Cangár
zastup. Procházka - předložil komplexnější zhodnocení této problematiky. Na jedné straně se
jedná o církevní majetek, který je využívaný komunitou farníků a je do něj
omezený přístup veřejnosti. Ten je možný de facto jen v průběhu mší, které
jsou 3 x týdně. Současně probíhají církevní restituce, nicméně příspěvek od
města zůstává stejný a je oproti jiným městům nadstandardně vysoký. Ale
jedná se o starou stavbu, která neustále vyžaduje a bude vyžadovat finance
na opravy. Opravila se střecha a nyní je v plánu schodiště na věž, varhany,
fasáda atd. Jedná se o nejvýznamnější kulturní památku města, která tvoří
jeho dominantu. Vzhledem k tomu, že město na opravy církevních památek
nadstandardně přispívá, navrhuje, aby se pozemky kolem kostela
zpřístupnily veřejnosti. Mohla by zde vzniknout klidová zóna pro odpočinek,
zejména seniorů, a po opravě sousední stavby (domu s podloubím) by
mohlo dojít k propojení obou objektů. Na druhé straně zde jsou obavy
věřících z poškození objektu a nevhodného chování případných návštěvníků
a také z určité neslučitelnosti, protože v tomto místě bývával hřbitov. Myslí si,
že je nutno komunikovat se zástupci farnosti a najít řešení, které by bylo
přijatelné pro co nejvíce občanů. Uvedl, že povinností komunálních politiků
je občany spojovat, a ne rozdělovat, a proto bude hlasovat pro dotaci v
požadované výši a doufá, že dojde k postupnému zpřístupňování těchto
prostor.
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zastup. Bernátová

Skalník

Chybíková

Bernátová

Občan Cangár
Bernátová

Tomandl

- souhlasila s p. Procházkou, aby se okolí kostela více zpřístupnilo veřejnosti
a deklaruje, že nebude hlasovat pro celou částku, ale pro poloviční. V
materiálech, které zastupitelé obdrželi elektronicky od p. Mulíčka, se
dozvěděla, že nejen město, ale tentokrát i farníci a další organizace se
finančně podílí na opravách kostela, ale přesto si myslí, že požadovaná
částka je příliš vysoká.
– vznesl dotaz, jestli existuje nějaká spoluúčast římsko-katolické církve na
opravách církevních objektů, protože žádosti o dotaci byly vždycky
naplánované s ohledem na dotace od města.
– spoluúčast je to, co mezi sebou vyberou farníci a investují do oprav a do
provozu kostela a fary. Římsko-katolická církev nebo resp. biskupství, pod
které modřická farnost patří, dávají dotace na opravy zcela výjimečně. O
dotace se žádají i další instituce. Letos ŘKF dostala dotace z kraje a z
ministerstva kultury. ŘKF Modřice se 2 roky účastní akce Noc kostelů, kostel
bývá otevřený na hody. Z kapacitních důvodů není možné nechávat kostel
otevřený déle, protože všechno, co farníci dělají, dělají zadarmo a není mezi
nimi tolik ochotných lidí, aby kostel hlídali. Až bude opravená fasáda a věž a
okolí kostela bude bezpečné, tak se může uvažovat o tom, že se upraví i ta
zahrada a částečně se může zpřístupnit.
– uvedla, že na některém z předchozích zasedání ZMM byli zastupitelé v
souvislosti se schvalováním dotací jednotlivými žadateli seznámeni s tím,
jestli tito mají příjmy i z jiných zdrojů, než od našeho města. Co se týče
modřické farnosti bylo Biskupstvím brněnským sděleno, že za období od r.
2012 – 2016 obdržela do Ministerstva kultury ČR 250 tis. a od Jm kraje 300
tis. Na její dotaz, proč římskokatolická církev neposkytla modřické farnosti
ani symbolickou částku, p. starosta odpověděl, že pokud ji to zajímá, ať
vznese dotaz na biskupství. Učinila tak a když ani pod 2 měsících nedostala
na písemný dotaz, který podepsalo 5 zastupitelů, odpověď, dostavila se
osobně. Církevní představitel, se kterým hovořila, sdělil, že zastává názor, že
údržba a opravy církevního majetku by měly být financovány hlavně věřícími
a co se týká Modřic, tak doporučil, aby zastupitelé podmínili udělení
požadované dotace zpřístupněním zahrady kolem kostela veřejnosti a
rovněž kostela daleko častěji než na Noc kostelů, samozřejmě za určitých
podmínek. Dále uvedla, že kdo četl její články ve Zpravodaji k této
problematice ví, že v nich mimo jiné napsala, že nejen jí, ale i ostatním
občanům chybí jakákoliv informační tabule o významu a historii modřického
kostela, tak jak to bývá u většiny i církevních památek uvedeno při vstupu.
Podle jejího názoru celkem drobná záležitost, ale ani po více jak roce a půl
od zveřejnění článků se v tomto směru nic nezměnilo a žádná tabule zde
není.
– dotázal se p. Bernátové, proč chce snížit dotaci na 250 tis.
– odpověděla, že v předchozích 2 nebo 3 letech hlasovala pro to, aby ŘKF
Modřice nebyla přidělena žádná dotace. Vzhledem k tomu, že v materiálech
k dnešnímu ZMM bylo uvedeno, že modřičtí farníci přispěli částkou 150 tis.,
navrhuje poloviční částku. Až bude zpřístupněna zahrada a všechny další
náležitosti dotaženy do konce, bude hlasovat pro celou částku.
– uvedl, že kostel nepatří obci, ale ŘKF Modřice, čili jedná se o soukromý
majetek a že bude navrhovat rovněž částku 250 tis.
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1.protinávrh na usnesení k dotaci Římsko-katolické farnosti Modřice(Bernátová)
ZMM schvaluje dotaci pro Římsko-katolickou farnost ve výši 250.000,-Kč.
Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1.protinávrhu na usnesení:
2 pro (Bernátová, Tomandl)
5 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Slaný)
6 se zdrželo (Doleček, Brabec, Ventruba, Kratochvíl, Procházka, Skalník)
1.protinávrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení k dotaci Římsko-katolické farnosti Modřice (Šiška):
ZMM schvaluje dotaci pro Římsko-katolickou církev ve výši 500.000,-Kč.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
1 se zdržel (Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.2.1/2017
V diskusi dále vystoupili:
zastup. Bernátová, Skalník
Bernátová -uvedla, že se modřická farnost vymlouvá a nakonec to zaznělo i v připomínkách k jejím
článkům, což se jí jeví jako zástupný problém, že zahrada se mimo jiné nemůže zpřístupnit z toho
důvodu, že zde bývával hřbitov a že je neetické, aby veřejnost chodila po hrobech s mrtvými. Tento
důvod si dovoluje zpochybnit, protože kolem většiny kostelů bývaly a někde i jsou hřbitovy, všude
kolem nás resp. pod námi jsou pohřbeni lidé a nad hroby jsou veřejná prostranství i domy apod. A
pokud by to bylo tak, jak farníci tvrdí, tak bychom se neměli kde pohybovat, ani kde bydlet.
Skalník – myslí si, že otevřenost církve v Modřicích by měla být větší. Do akce Noc kostelů se
modřická farnost zapojila teprve před 2 lety. Přitom tato akce probíhá x let. Co se týká zahrady, tak
ta údajně nemůže být otevřená kvůli bezpečnosti, ale na 90% památek, i když jsou v horším stavu,
jsou venkovní prostory přístupné.
Návrh dotace 525.000,- Kč pro Městský nohejbalový klub
Komentář přednesl předseda klubu pan Jahoda .
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje dotaci pro Městský nohejbalový klub ve výši 525.000,-Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.2.2/2017
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Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotací a příspěvků organizacím z rozpočtu města na rok 2018 v celkové
výši 2.122.500,-Kč rozdělené dle projednané a schválené výše jednotlivým žadatelům.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.2.3/2017

6.3

-

Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku návrhu realizace investičních akcí města
zařazených do návrhu rozpočtu města na rok 2018. Celkově se jedná o částku
115.990.000,-Kč, kde největší položku tvoří plánované zahájení výstavby víceúčelové
sportovní haly ve výši 80.000.000,-Kč.
Z dalších větších bylo zmíněno:
Rekonstrukce chodníků a vybudování přechodu ul. Husova-Masarykova 12.750.000,00 Kč
Rekonstrukce objektu Hybešova 596
3.200.000,00 Kč
Rekonstrukce sběrného dvora
3.000.000,00 Kč
Pořízení nového vozidla pro úklid a údržbu města
2.800.000,00 Kč.
Do návrhu jsou zařazeny všechny akce, které v roce 2017 nebyly provedeny.

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Procházka, Skalník, Šiška, Tomandl a zam. Höklová, Šula
Od zastupitelů nebyly předloženy žádné návrhy na další investiční akce.
Občanka Staňková dala podnět k prošetření a instalaci chytrého semaforu k zajištění dodržování
rychlosti na ul. Masarykova, zejména na rozhraní obcí Přízřenice-Modřice.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení investičních akcí města do rozpočtu města Modřice na rok 2018 dle
předloženého návrhu v celkové výši 115.990.000,00 Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.3/2017
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6.4

Projednání odměn neuvolněným zastupitelům města na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi podrobný komentář k nové právní úpravě odměňování
členů zastupitelstva města včetně návrhů na uzavření usnesení, výpisu nařízení vlády č.
318/2017Sb. s přílohou a tabulku přehledu odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2018
vycházející ze stávajících výší odměn. Na zastupitelstvu je, aby si rozhodlo, jak budou
odměňováni neuvolnění zastupitelé. Uvolnění zastupitelé jsou odměňováni automaticky ze
zákona.
Doplňující komentář přednesla referentka OVV Vojtová.

Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Tomandl):
ZMM schvaluje poskytování odměny neuvolněným členům zastupitelstva za vykonávané funkce
z částky poskytované za funkci s nejvyšší odměnou.
ZMM schvaluje poskytování odměny neuvolněným členům zastupitelstva za vykonávané funkce
z částky souhrnu funkcí.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Bernátová, Procházka, Skalník)
1 proti (Tomandl)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.4.1/2017
Návrh usnesení (Tomandl)
ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva za vykonávání funkce ve výši 100%
z částky za funkci s nejvyšší odměnou.
1.protinávrh usnesení (Slaný)
ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva za vykonávání funkce ve výši 80%
z částky souhrnu funkcí s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasování o 1.protinávrhu na usnesení:
8 pro (Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
1proti (Tomandl)
4 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Skalník, Šiška)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.4.2/2017
Zastupitelé dále projednali:
Výši paušální náhrady za ztrátu výdělku neuvolněným zastupitelům ZMM. Tato již byla schválena
usnesením 3Z-7.2.1/2015 ve výši 300,-Kč/hod. konkrétně zastup. Bernátové a zastup. Dolečkovi.
Nyní musí ZMM z novely nařízení vlády schválit tento paušál opět, ale v obecné rovině pro
všechny zastupitele. Každý si následně může o tento ušlý výdělek požádat.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová navrhla zachování částky z minulého období, 300,-Kč/hod.
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Návrh usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje paušální náhrady za ztrátu výdělku neuvolněným členům zastupitelstva ve výši
300,-Kč/hod.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Bernátová, Procházka, Sklaník)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.4.3/2017
Vyhlášena přestávka do 20:05
6.5

Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu města Modřice na rok 2018, který
připravila pracovní skupina Šiška, Chybíková, Mulíček na základě předložených požadavků
jednotlivých odborů, žádostí o dotace, návrhu na investiční akce a potřeb města pro
zajištění svého chodu. Rozpočet je předložen v odvětvovém a druhovém členění
s přílohami investiční akce – návrh, dotace – návrh a informacemi o kulturních, sportovních
a společenských akcích.
Na straně příjmů je celková částka navržena v reálném horizontu k roku 2017. Celková
výše příjmů bez zařazení jakýchkoliv dotačních titulů je navržena ve výši 119.282.700,00Kč.
Na straně výdajů je vycházeno zejména z požadavků na obnovu a údržbu města
požadovaných jednotlivými odbory a schválených investičních akcí, kde je největší částka
vyčleněna na víceúčelovou sportovní halu (80.000.000,00 Kč). Celková výše výdajů je
navržena na 195.819.900,00 Kč.
Výše splátky úvěru za Pasivní bytový dům pro seniory je 2.770.000,00 Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový, se schodkem -76.537.200,00 Kč, který bude
vyrovnán z rozpočtové rezervy let minulých, která dle rozpočtu 2017 je plánována k 31. 12.
2017 ve výši 87.899.654,00 Kč.
Další komentář přednesla předsedkyně FV zastupitelka Šulová, která informovala o
projednání návrhu rozpočtu na FV.

V diskusi vystoupili:
Bernátová a zam. města Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2018 ve výši 119.282.700,00 Kč na straně příjmů a
ve výši 195.819.900,00 Kč na straně výdajů jako schodkový se schodkem -76.537.200,00 Kč a
financování ve výši 79.307.200,00 Kč. K financování bude využita rozpočtová rezerva města
z předchozích let.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.5.1/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu města Modřice roku 2018 oddělení paragrafy
odvětvového třídění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002Sb. ve znění pozdějších
předpisů, dále stanovuje jako závazný ukazatel třídy druhového třídění dle vyhlášky MF o
rozpočtové skladbě č. 323/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZMM stanovuje jako závazný
ukazatel rozpočtu města Modřice roku 2018 schválené investiční akce v roce 2018 a schválené
dotace na rok 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
0 proti
4 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.5.2/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2018.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.5.3/2017

6.6

Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení na schválení závazných ukazatelů
zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Modřice. Těmto obecním organizacím obec,
jako zřizovatel, stanovuje závazné ukazatele rozpočtu, které bez jejího vědomí a povolení
nesmí překročit. Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Mulíček.

Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018,
kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 2.152.000,00 Kč, zlepšený výsledek hospodaření
v maximální výší 2% provozního příspěvku 2.152.000,00 Kč a náklady na platy SU 521 ve výši
261.000,00 Kč.
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Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.6.1/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018,
kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 6.839.000,00 Kč, zlepšený výsledek hospodaření
v maximální výší 2% provozního příspěvku 6.839.000,00 Kč a náklady na platy SU 521 ve výši
1.448.000,00 Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-6.6.2/2017

Bod 7 – Projednání rozpočtových výhledů na roky 2019 a 2020
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020,
které musí mít město dle zákona č. 250/2000Sb. schváleny minimálně na 2 roky. Výhledy byly
zpracovány vedoucím FO Mulíčkem dle předpokládaných výnosů a mandatorních výdajů
s rozšířením o plánované investiční akce.
Rok 2019
Rok 2020
Příjmy
122.102.700,00 Kč
Příjmy
128.502.700,00 Kč
Výdaje
164.436.900,00 Kč
Výdaje
116.831.100,00 Kč
Schodek
-42.334.200,00 Kč
Přebytek
+11.671.600,00 Kč
Návrh úvěru
50.000.000,00 Kč
Splátky
5.738.600,00 Kč
Splátky
5.878.600,00 Kč
Financování
1.927.200,00 Kč
Financování
5.793.000,00 Kč
Investice
83.500.000,00 Kč
Investice
35.000.000,00 Kč
Rezerva 31.12.2019
10.519.654,00 Kč
Rezerva 31.12.2020 16.312.654,00 Kč
V diskusi vystoupili:
zastup. Skalník, Šiška a zam. Mulíček
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2019 ve výši příjmů 122.102.700,00 Kč a ve výši výdajů
164.436.900,00 Kč jako schodkový se schodkem ve výši -42.334.200,00 Kč a financováním ve
výši 5.738.600,00 Kč. K financování bude částečně využita rozpočtová rezerva města
z předchozích let a přijato čerpání úvěru ve výši 50.000.000,00 Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-7.1.1/2017
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2020 ve výši příjmů 128.502.700,00 Kč a ve výši výdajů
116.831.100,00 Kč jako přebytkový s přebytkem 11.671.600,00 Kč a financováním ve výši
5.878.600,00 Kč. Přebytek bude zařazen do rozpočtové rezervy města.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Tomandl)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-7.1.2/2017

Bod 8 – Změna zřizovací listiny ZŠ Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář ke změně zřizovací listiny ZŠ Modřice – příloha č. 1
včetně vlastního textu přílohy č. 1. Změna spočívá v převodu pozemků a hřiště s umělým
povrchem za budovu ZŠ na ulici Benešova zpět do majetku města z důvodu zřízení nafukovací
haly nad hřištěm po dobu zimních měsíců a následnému začlenění tohoto areálu do areálu
Víceúčelové sportovní haly.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje v souladu s ustanovením §27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §84 odst. 2 písm. d),
zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny
ZŠ Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-8.1/2017
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Bod 9 – Projednání OZV města
9.1
OZV o hazardu
V podkladech zastupitelé obdrželi na základě přijatého usnesení na 8. mimořádném
zasedání ZMM ke koncepci regulace hazardu ve městě Modřice čistopis Koncepce
regulace hazardu v Modřicích a vlastní text návrhu OZV č.3/2017 o stanovení míst kde
mohou být provozovány hazardní hry, schválené MV a přípis společnosti Paradise Casino
Admiral. Koncepce byla schválena na zmíněném mimořádném ZMM.
V diskusi vystoupili :
zastup. Bernátová, Brabec, Procházka, Skalník, Slaný, Šiška, Tomandl a zam. Žaloudková
Proti textu vyhlášky a zachování hazardu se vyslovili zastup. Bernátová a Procházka.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV města Modřice č. 3/2017 o stanovení míst, kde mohou být provozovány
hazardní hry s účinností od 1. 1. 2018.
V další diskusi podal protinávrh usnesení zastup. Brabec.
1.protinávrh usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje OZV města Modřice č. 3/2017 o stanovení míst, kde mohou být provozovány
hazardní hry s doplněním adresy Svratecká 845 s účinností od 1. 1. 2018.
V diskusi k 1. protinávrhu vystoupili:
zastup. Bernátová, Procházka, Slaný
Proti rozšíření vystoupil zastup. Procházka, podpořen zastup. Bernátovou.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
5 pro (Šiška, Brabec, Šulová, Ventruba, Tomandl)
5 proti (Bernátová, Procházka, Slaný, Doleček, Havlátová)
3 se zdrželi (Chybíková, Skalník, Kratochvíl)
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-9.1/2017
9.2

OZV o konzumaci alkoholu
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k návrhu OZV č. 4/2017 a vlastní text návrhu
OZV č. 4/2017 o stanovení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace
alkoholických nápojů včetně mapových příloh č. 1, 2 a 3. Vyhláškou se rozšiřuje okruh
prostranství, na nichž je zakázána konzumace alkoholu, a to před Večerkou ul. Přízřenická
a plochy před budovami ZŠ a ZUŠ, a současně se udělují 2 výjimky pro organizování
Václavských a Ženáčských hodů. Doplňující komentář přednesla místostarostka Chybíková
a vysvětlila grafickou chybu, která je na příloze č. 2 a uvedla správné vyznačení dotčených
ploch.
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V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Skalník
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV města Modřice č.4/2017 o stanovení veřejných prostranství, na kterých se
zakazuje konzumace alkoholických nápojů s účinností od 1. 1. 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-9.2/2017
Bod 10 – Zprávy z Finančního výboru
10.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání FV č.29 ze dne 27.9.2017, č.30 ze dne
25.10.2017 a č.31 ze dne 15.11.2017.
Podrobný komentář přednesla předsedkyně FV zastup. Šulová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č.29 ze dne 27.9.2017, č.30 ze dne 25.10.2017 a č.31 ze dne
15.11.2017 z jednání FV.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-10.1/2017

10.2

Projednání pololetních odměn členům FV
V podkladech na stole zastupitelé obdrželi návrh pololetních odměn členům FV, kteří
nejsou členy ZMM. Jedná se o Ing. Obdržálka a Ing. Dolečkovou, kterým předsedkyně
navrhuje odměnu ve výši 1.200,-Kč.

Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje pololetní odměnu členům FV, kteří nejsou členy ZMM ve výši Ing. Obdržálek
1.200,-Kč a Ing. Dolečková 1.200,-Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-10.2/2017

Bod 11 – Zprávy z KV
11.1 Zpráva z činnosti KV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis z jednání KV ze 17. 10. 2017 a zápis z provedené
kontroly KV ze dne 14. 9. 2017 na činnost Muzea města Modřice, včetně vyjádření správce
muzea.
Podrobný komentář přednesl předseda KV zastup. Tomandl.
V diskusi vystoupili:
zastup. Šiška, Tomandl, Bernátová a občan Hejtmánek
Tomandl - informoval o neproběhlé kontrole MP Modřice.
Bernátová - informovala o kontrole KV Muzea města Modřice.
Šiška - informoval o způsobu domluvy kontrol prováděných KV zejména kontroly MP, ke které
obdržel výzvu v den kontroly telefonicky. O kontrole byl uvědoměn určený strážník Krakowczyk
rovněž až v den kontroly. Jelikož čerpal řádné volno mezi službami, nemohl být kontrole tedy
přítomen.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis z jednání KV ZMM ze dne 17. 10. 2017 a zápis z provedené kontroly
KV na činnost Muzea města Modřice ze dne 14. 9. 2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-11.1/2017
11.2

Projednání pololetních odměn členům KV
V podkladech zastupitelé neobdrželi žádné návrhy pololetních odměn členům FV, kteří
nejsou členy ZMM, neboť všichni členové KV jsou členové ZMM a ti na tento druh odměny
podle zákona o obcích č. 128/200Sb. nemají nárok.

Diskuse neproběhla.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.
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Bod 12 – Projednání žádostí o změnu ÚP
12.1 Návrh na pořízení změny ÚP Modřice - J. P., M. P.
V podkladech zastupitelé obdrželi Návrh na pořízení územního plánu, změny územního
plánu podaný J. a M. P. na pozemek p.č. 1617/5 v lokalitě za řekou Bobrava směrem k obci
Popovice včetně komentáře k žádosti o změny využití
s červeně vyznačeným ustanovením § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006Sb. o územním
plánování a stavebním řádu.
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Höklová
V diskusi vystoupili:
zastup. Skalník a zam. Höklová,
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá na základě shrnutí pořizovatele ÚP Modřice návrh na pořízení územního
plánu/změny územního plánu Modřice podaný J. a M. P.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-12.1 /2017
12.2

Návrh na pořízení změny ÚP Modřice - IMAG ARCHITEKT, s.r.o.
V podkladech zastupitelé obdrželi Návrh na pořízení územního plánu, změny územního
plánu podaný firmou IMAG Architekt s.r.o. na pozemek p.č. 1970/28 v lokalitě za silnicí D2
při silnici do Chrlic včetně komentáře k žádosti o změnu využití s červeně vyznačeným
ustanovením §55 odst. 4 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Höklová

V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Chybíková, Kratochvíl, Skalník, Šiška, Ventruba, zam. Höklová a občan
Mandelík (majitel pozemku)
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá na základě shrnutí pořizovatele ÚP návrh na pořízení územního plánu/změny
územního plánu Modřice podaný společností IMAG Architekt s.r.o.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-12.2/2017
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Bod 13 – Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2018
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice na rok 2018. V
plánu je zohledněn konec volebního období 2014-2018, který bude ukončen komunálními volbami
někdy na přelomu měsíců září a října (pravděpodobně 5. - 6. 10. 2018). Od přibližně počátku
listopadu by pak mělo fungovat nové ZMM a nové vedení města. V návrhu jsou datumově
navržena zasedání ZMM a to v cyklech dle ustanovení zákona č. 128/2000Sb. o obcích. Současně
jsou navržena data schůzí RMM. Tento návrh plánu nevylučuje svolání mimořádných zasedání
ZMM nebo schůzí RMM. V návrhu jsou také nastíněny pravidelné body programu zasedání obou
orgánů.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-13.1/2017

.Bod 14 – Různé, diskuze
14.1 Informace o stížnosti občanů Modřic na rušení nočního klidu na nám. Svobody
V podkladech zastupitelé obdrželi Stížnost občanů Modřic na rušení nočního klidu na nám.
Svobody adresovanou ZMM dne 30. 8. 2017, reakci na stížnost z 6. 9. 2017 a výzvu
k respektování nočního klidu ze dne 8. 9. 2017. Stížnost byla ZMM podána těsně před
zasedáním ZMM v měsíci září. Pro zajištění adekvátních podkladů bylo nutné provést
šetření MP Modřice. Po zjištění byly provedeny kroky k vypořádání stížnosti a zjednání
nápravy. Tyto kroky se projevily jako účinné a k dalším stížnostem již nedošlo.
Jelikož byla stížnost adresována ZMM a nebylo možné ji vypořádat před zasedáním ZMM
v září, je ZMM předložen na vědomí postup a vypořádání stížnosti.
Doplňující komentář přednesl předsedající.
V diskusi vystoupili:
zastup. Procházka, Šiška
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí stížnost občanů města Modřice na rušení nočního klidu na nám. Svobody a
zprávu o jejím vypořádání.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-14.1/2017

14.2 Dětské hřiště Bobrava
V podkladech zastupitelé obdrželi text e-mailu zaslaný občanem p. T. L.,
adresovaný vedoucí MO Bc. Höklové s odkazem na předání na vědomí ZMM.
zastup. Chybíková přečetla e-mail pana L., vedoucí MO Höklová podala další komentář.
V diskusi vystoupili:
zastup. Bernátová, Šiška, Tomandl, zam. Höklová a občan Hejtmánek
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí informace o řešení stavu inženýrských sítí a dětského hřiště v lokalitě
Bobrava podané p. L.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-14.2/2017
14.3

Předložená výše vodného a nájemného od BVK, a.s.
Na stůl zastupitelé obdrželi e-mail s přílohou od BVK, a.s., které provozují naši kanalizační
splaškovou síť. Vodárny předkládají návrh na výši vodného, schválený majoritním
vlastníkem vodovodu, které zůstává pro rok 2018 ve shodné výši s rokem 2017 tj.
33,62Kč/m3 bez DPH. Z důvodu nutné sanace stoky ul. Poděbradovy požadují po městu
jako majiteli sítě úhradu částky 2,2 milionu Kč. V rámci plánu obnovy kanalizace máme
ročně vynaložit 2,81 milionů Kč. Požadovanou částku navrhují buď uhradit jednorázově za
1 rok snížením nájemného nebo jej rozložit do 2 let a ročně nájemné snížit o 1,1 milionu Kč.

V diskusi vystoupili:
zastup. Kratochvíl, Šiška
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje vodné pro rok 2018 ve výši 33,62 Kč/m3 bez DPH a schvaluje nájemné za užívání
splaškové kanalizační sítě města Modřice BVK a.s. ve výši 4,28 milionu Kč, ve kterém je
zohledněna splátka 1,1 milionu Kč za úhradu opravy stoky ul. Poděbradovy.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:
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13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-14.3/2017

V diskusi pro různé vystoupili:
Skalník
- požádat, zda by nebylo možné prověřit parkování aut na ul. Za Humny a
Prusinovského, a dále prověřit parkování v okolí křižovatky Za Humny a
Mayerova.
Bernátová
- zeptala se opět, jak se vyvíjí situace kolem propadlé silnice na nám. Míru
před domem Homolkových a apelovala na vedení města Modřice, aby se
situací zabývalo, protože se jedná o záležitost, která již trvá rok.
Chybíková
- situaci řeší BVK přes pojistnou událost. Výsledek nám není doposud znám.
Bernátová
- zeptala se p. Šuly, zda četa používá vysavač na psí exkrementy?
Šula
- ano, každý pátek.
Bernátová
- zeptala se starosty, jak dlouho ještě bude pokračovat zavážení soukromých
pozemků v blízkosti rybníka Primál, protože na červnovém ZMM sdělil, že p.
Holásek, zástupce firmy GAS Transport, odhaduje, že akce skončí do 3
měsíců. Pokud má správné informace, tak akce skončená není. Chtěla by
informovat zastupitele, že majitelé pozemku, který byl zavezen bez jejich
povolení, po marné snaze se domluvit se zástupcem firmy GAS Transport p.
Holáskem, který sliboval, na sjednané schůzky nechodil, podali na tuto firmu
trestní oznámení, které nakonec skončilo u státní policie Rajhrad. Neví, jak
tito budou dalece schopni tuto kauzu, starou více jak 8let, řešit.
Šiška
– domnívá se, že policie ČR to odloží tak, jak odložila naše trestní oznámení
v případě neoprávněného závozu městského pozemku.
Bernátová
– zmínila se o opravě nejvíce poškozené vozovky na ul. Havlíčkově, kde
však zůstal asi 7 – 8 m úsek ve špatném stavu. Zeptala se, proč nebyla tato
část opravena a jestli má město v úmyslu ji opravit.
Šiška
- odpověděl, že nemá. bylo opraveno, co bylo rozbité. Zatím zbytek není
v plánu., město nemá v rozpočtu peníze.
Bernátová
-zeptala se, zda platí termín pro odevzdávání příspěvků do zpravodaje do
posledního pracovního dne v měsíci, do 12h pro všechny přispěvatele ?
Šiška
– odpověděl, že platí.
Bernátová
– se zeptala, jak je tedy možné, že zápis z mimořádného ZMM byl zveřejněn
v listopadovém čísle, i když ho ověřovatel p. Kratochvíl odeslal zapisovatelce
2. 11.?
Šiška
- odpověděl, že je to záležitostí města a dát ten zápis do prosincového
zasedání ZMM nebylo vhodné. Vkládání svých příspěvků si může tedy
upravit i ve vztahu k včasné informovanosti občanů. Přispěvatel a vydavatel
je rozdíl.
Skalník
- zda by nebylo ke zvážení, vybudovat u pomníku na náměstí přechod
občan Hejtmánek
- uvedl, že při návštěvě lokality poblíž rybníka Primál si všiml, že závoz
pozemků je v takové výšce (odhaduje cca 12 m), že vysoké napětí, které
zde je, je nebezpečně nízko a že nechápe, proč na firmu GAS Transport
nebyla podána žaloba pro obecné ohrožení.
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Šiška

Občan Hejtmánek
Bernátová

Šiška

– informoval, že toto řešili správci VN s p. Holáskem, který to má terénně
upravit, protože to nebylo firmou EON povoleno. Pokud to není upravené, tak
to není naše věc, protože to nejsou městské pozemky.
– dále zpochybnil kvalitu zeminy, kterou se uvedené pozemky finálně
upravují. Podle jeho názoru to není ornice.
– uvedla, že tato akce původně vznikla s úmyslem vyrovnat terénní
nerovnosti a teď se tam budou muset tyto nerovnosti budovat, aby VN
nebylo tak nízko.
– slíbil p. Hejtmánkovi předložit geodetické zaměření dotčených pozemků

Ukončeno v 22:12 hodin

Ověřovatelé:

Ing. Josef Šiška
starosta města

