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ZÁPIS Č. 18-ZMM/2018
z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
3. září 2018 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Přítomno:
12 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina), pozdější příchod ohlásila zast.
Šulová, omluvili se zast. Tomandl a zast. Konvalinkovářádně omluven zastupitel
Brabec, zastupitel Mikuš a zastupitelka Konvalinková, pozdější příchod
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města
Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 18:02 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 12 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:
zast. Jiřího Brabce a zast. Jana Skalníka
Zapisovatelka:
Lenka Knotková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání ZMM:
Program:
Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů
3) Projednání majetkových transakcí
4) Projednání hospodaření města
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2018
4.2 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města
4.3 Rozpočtové opatření č. 3/2018
4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2018
5) Projednání úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
5.1 Projednání nabídek na úvěr
5.2 Projednání smlouvy na úvěr
6) Zprávy z činnosti výborů
6.1 Zpráva z činnosti FV
6.2 Zpráva z činnosti KV
7) Různé, diskuse
8) Hodnotící zpráva volebního období 2014-2018
Závěr
Protinávrhy na program nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu programu:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl schválen beze změn.
Předsedající konstatoval, že zápisy ze 17. řádného zasedání ZMM a z 10. mimořádného zasedání
ZMM byly schválenými ověřovateli ověřeny a společně s usneseními řádně uloženy u asistentky
starosty města k nahlédnutí. K dnešnímu dni obdržel připomínky zast. Bernátové k zápisu z 10.
mimořádného zasedání ZMM, které zastupitelé obdrželi v podkladech k dnešnímu jednání. Vznesl
dotaz na ostatní zastupitele, zda nemají nějaké další připomínky.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Připomínka zast. Bernátové:
1) Připomínka předložena elektronickou poštou dne 23.08.2018. Požaduje do zápisu 10.
mimořádného zasedání ZMM č. M10-ZMM/2018 doplnit na straně č. 7 za text: „Šiška –
spouštěcími sítěmi s neprůhledným 3 m dílem“ následující text:
Šiška – uvedl, že je to tady řešeno snad po stopadesáté
Bernátová – odpověděla, že to tedy ještě nikdy neslyšela
Šiška – řekl, že je vidět, že ho neposlouchá
Bernátová – uvedla, že ho poslouchá naopak velice bedlivě, protože co slovo, to perla a že
o tom tedy nemluvil. Zeptala se přítomných, jestli to někdy slyšeli
občan P. – já ano
Bernátová – řekla, že jsou kamarádi, tak to mají asi trochu jinak
O doplnění rozhoduje nejbližší zasedání ZMM. Předsedající otevřel k této žádosti diskusi a
očekával návrhy na usnesení.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– vysvětlila, proč chce výše uvedené do zápisu doplnit. V již ověřeném zápise z 10.
mimořádného zasedání ZMM dne 25.06.2018 pan starosta nařídil zapisovatelce,
aby udělala změnu a poslední větu jednání, kterou ověřovatelka uznala za
nepodstatnou a označila ji červenými závorkami, v zápise ponechat. Tuto větu řekla
ona a zní: „Panu Tomandlovi dávám za pravdu, ale už jsem zapomněla, co jsem
chtěla říct.“ Nedá se rozhodně říct, jak uvedla zapisovatelka, že zápis je doslovný,
proto tam tato věta zůstala. Jak zastupitelé slyšeli, řekla i další věty, které v zápise
nejsou a jistě si udělají úsudek, proč. Zeptala se ostatních zastupitelů na jejich
názor, které z jejich již zmíněných sdělení je důležitější. Jestli to, které bylo
zveřejněno nebo to, co prokazatelně řekla a v zápise nebylo. Osobně si myslí, že
ani jedno není podstatné pro projednávaný bod jednání a pokud by pan starosta
nezasahoval do ověřeného zápisu, vůbec by ji nenapadlo mít k němu připomínky a
chtít, aby byl takto doplněn. Ale jinou možnost nemá. V této souvislosti požádala
pana starostu, aby s těmito praktikami přestal, protože je to docela ubohé. Řekla, že
oba ví, že asi na pivo spolu chodit nebudou, ale to, že mají rozdílné názory, by se
takhle řešit nemělo. Zároveň upozornila budoucí ověřovatele, aby si před tím, než
zápis, který ověřili, podepíšou, zjistili, zda v něm nedošlo ke měnám, o kterých neví.
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– nesouhlasil s opravou ověřeného zápisu. Nikdy ověřený zápis neopravoval.
Po přečtení zápisu a jeho kontrole se zvukovým záznamem a až má podepsaný zápis, tak ho ověřují ověřovatelé. Potvrdil, že větu, kterou zastupitelka Bernátová
říkala, tam nechal a tyto, které chce doplnit, tam nebyly. Trval na tom, aby tam
zůstala ta věta, protože na zasedání ZMM zazněla a ověřovatelka, když
ověřovala ten čistopis, tak si toho nevšimla. Ověřovatelé to ověřili oba dva, takže
neví, na čí straně byla chyba.
– požádala starostu, aby postup podrobně popsal.
– uvedl, že zapisovatelka zpracuje zápis, dá ho přečíst jemu, pak se posílá
ověřovatelům a ti ho ověří. Jejich připomínky zkontroluje a pokud si není jistý, tak je
ověří se zvukovým záznamem a vypracuje se čistopis, který podepíše on a pak
ověřovatelé.
– sdělila, že ověřovatelka dala tu větu do červené závorky, jako x dalších vyjádření
před tím, protože považovala tuto výpověď za nepodstatnou a starosta poručil zapisovatelce, aby to tam nechala, ale nikdo ji na to již neupozornil. Tzn., že ona
by to ověření musela dělat 2 x. Jednou když zápis ověřuje a pak po starostově
podpisu.
– uvedl, že to byla věta přesně nad jejím podpisem
– odpověděla, že by musela kontrolovat celý zápis, jestli v něm nebyly udělány
nějaké změny, a to není v lidských silách to dělat 2x.
– řekl:“ To je váš názor.“

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje v zápisu z 10. mimořádného zasedání ZMM č. M10/2018 na straně 7 za text Šiška
– spouštěcími sítěmi s neprůhledným 3 m dílem doplnit text:
Šiška
– uvedl, že je to tady řešeno snad po stopadesáté
Bernátová – odpověděla, že to tedy ještě nikdy neslyšela
Šiška
– řekl, že je vidět, že ho neposlouchá
Bernátová – uvedla, že ho poslouchá naopak velice bedlivě, protože co slovo, to perla a že
tom tedy nemluvil. Zeptala se přítomných, jestli to někdy slyšeli
občan P. – já ano
Bernátová – řekla, že jsou kamarádi, tak to mají asi trochu jinak
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 18Z-Ú1/2018
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 18. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 18. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Jiřího Brabce a
zast. Jana Skalníka.
ZMM schvaluje program 18. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
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Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 18Z-Ú2/2018

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Zprávu přednesl starosta. Zpráva je nedílnou součástí zápisu.
Místostarostka Chybíková – doplnila zprávu starosty o výčet rozpracovaných investičních akcí:
Oprava chodníků Benešova – Komenského
- Bude provedena část po Komenského 403, pokračovat se může až po vyřešení
technických problémů s kabely E.ON.
Chodníky Husova – Masarykova
- Dokončení bude 15.09.2018, bylo posunuto z důvodu pozdějšího vydání zvláštního užívání
komunikace – dostali až 27.04.2018.
- Ozelenění na podzim a na jaře.
Přechod Chrlická – prodloužení chodníku + místo pro přecházení
- Dosud není vydáno stavební povolení, žádost podána 14.05.2018, několikrát telefonicky
urgováno.
Chodník Nádražní prodloužení u mostu + místo pro přecházení
- Dosud není vydáno stavební povolení, žádost podána 14.05.2018.
- Řízení zahájeno 02.08.2018, několikrát telefonicky urgováno.
Regenerace Hybešova 596 zázemí pro četu
- Kancelář vedoucího, hygienické zázemí, šatna, garáž pro část techniky, dílna.
- Pokud se schválí RO, realizace začne v září.
Sběrný dvůr
- Není rozhodnuto o dotaci, pravděpodobně v září.
- Žádost podána 09.01.2018 (doplněna 29.01.2018) – realizace přesunuta do dalšího
volebního období.
Parčík Bobrava
- Žádost o závazné stanovisko Úřadu územního plánování MěÚ Šlapanice je podáno,
následně bude žádáno o územní rozhodnutí o změně využití území.
Zóna oddechu u vodní nádrže Masarykova
- Probíhá aktualizace rozsahu projektových prací, následuje územní řízení o změně využití
území - realizace přesunuta do dalšího volebního období.
Zóna oddechu Primál
- Zadána PD pro územní řízení.
Veřejné prostranství Husova – Komenského
- 1. etapa regenerace zeleně hotová, zpracovává se PD pro územní rozhodnutí na změnu
využití území, následně možná realizace, umístění popelnic dle požadavků SVJ 598.
Dětská hřiště
- Došlo k výměně hracích prvků za modernější, trvanlivější a takové, které podporují fyzické
dovednosti dětí, u všech těchto prvků je u dětí do 6 let nutný dohled dospělého.
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V diskusi vystoupili:
Skalník
– zeptal se, zda se v rámci realizace akce Primál řeší přístup do lokality? Jak se
občané do této lokality bezpečně dostanou?
Chybíková
– vysvětlila cestu, kudy bezpečně na Primál dojít – Po náměstí Svobody dolů,
odbočka cyklotrasa, podejde se obchvat a po polních cestách až na Primál
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o činnosti městského úřadu a RMM za období od 17.
řádného zasedání ZMM do 03.09.2018.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-1.1/2018

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání ZMM starostovi či
RMM včetně příloh k některým uloženým úkolům.
Zpráva o plnění úkolů
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 pokračujeme ve spolupráci s Fakultou architektury VUT Brno. Studie
využitelnosti objektu bude nabídnuta jako jedno z volitelných zadání v zimním semestru školního
roku 2018/2019. Pokud se nikdo ze studentů nepřihlásí, je návrh postupovat formou
architektonické soutěže. Po konzultaci s Ing. arch Grymem, se jeví jako nejvhodnější dvoukolová
anonymní otevřená soutěž nebo vyzvaná soutěž, kdy se vyzve cca 5 architektů ke zpracování
studie. Pokud se nepřihlásí studenti – to bude známo koncem září, bude ZMM předložen návrh na
vyhlášení architektonické soutěže – úkol se přesouvá do dalšího volebního období
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
Probíhá intenzifikace ČOV Bobrava. Po dokončení bude obnoveno jednání o převodu – úkol se
přesouvá do dalšího volebního období
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.
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Plnění úkolu
Město obdrželo stanovisko OÚP JMK ke studii PPO na soulad se ZÚR JMK. Studie je v mírném
rozporu se ZÚR JMK. Vyjádření bylo předáno projekční kanceláři, která zajistí úpravu studie do
souladu se ZÚR JMK. Dále bylo obdrženo vyjádření MD, které bylo taktéž předáno projekční
kanceláři. Projekční kancelář bude ještě oslovovat SŽDC. Připomínky všech budou zapracovány
do studie – úkol se přesouvá do dalšího volebního období.
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
V současné době je zpracována projektová dokumentace, projednává se s dotčenými. Je podaná
žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu a o závazné stanovisko Úřad územního
plánování. Po získání těchto dokumentů bude požádán stavební úřad o vydání územního
rozhodnutí o změně využití území s umístěním jednotlivých ploch.
Ze strany některých členů pracovní skupiny byly vzneseny připomínky k projektu. V září bude
svolána schůzka k projednání s projektanty a vydání finální verze projektu. Připomínky jsou
takového charakteru, že úprava projektu nebude mít vliv na projednávání u dotčených a
stavebního úřadu.
Projekt byl projednán s vlastníky sousedního pozemku, k využití jako vícegenerační hřiště nemají
připomínky. Bylo dohodnuto, že mezi jejich pozemky a hřištěm bude na náklady města vybudován
nový neprůhledný plot. Do konce srpna bude zpracován prováděcí projekt plotu, odsouhlasen se
sousedy a může být zrealizován.
Ostatní sousední pozemky a stavby jsou v majetku města.
Místostarosta Chybíková doplnila plnění úkolu.
- úkol se přesouvá do dalšího volebního období
Usnesení 16Z-8.2.2/2018
ZMM bere na vědomí zprávu z kontroly přidělování městských bytů ze dne 15.11.2017 a pověřuje
KV konkrétním dopracováním kritérií a vah, podle kterých se bude přidělování bytů posuzovat.
Usnesení 17Z-10.2.1/2018
ZMM bere na vědomí návrh KV na doplnění údajů do formuláře žádosti o přidělení městského bytu
a návrh kritérií a jejich vah a pověřuje RMM a OVV posouzením a zapracováním návrhů do
příslušných dokumentů.
Plnění úkolu
Předanou přílohou k zápisu ze zasedání KV ze dne 17.05.2018 s doporučeními k přidělování bytů
se zabývala RMM a právník města. Přípisem ze dne 28.06.2018 (viz. příloha č.1) adresovaným
KV k rukám předsedy KV p. Tomandlovi, byl KV vyzván k doplňujícím informacím na bližší
specifikaci hodnotících kritérií s odpovídajícím bodovým zařazením (0-10 bodů) u sociálního
kritéria a o upřesnění jakou formou bude vyžadováno prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a vůči majiteli bytové jednotky či objektu bydlení. U tohoto upřesnění také sdělit, jaký
dopad bude mít případné nesplnění podmínky bezdlužnosti (zda vyloučení z pořadníku či nižší
bodová hodnota). Dále bylo žádáno upřesnění bodového hodnocení v okamžiku, kdy nějaký člen
domácnosti žadatele je invalida a jakým způsobem. Poslední dotaz byl: Jakým způsobem budou
požadované navržené informace o příjmu a majetkových poměrech žadatele hodnoceny. Do dne
odeslání podkladů zastupitelům nebyly tyto dotazy zodpovězeny. Rozpracování kritérií bylo
zasláno dodatečně a bude projednáno v bodě 6.2 dnešního ZMM – úkol splněn
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Usnesení 16Z-12.1/2018
ZMM bere na vědomí návrh na směnu pozemku p.č. 1624/5 v majetku města za pozemky p.č.
1624/25, 2092/1 a 2092/5 v majetku Mgr. D. za účelem budoucí výstavby cyklostezky a pověřuje
starostu přípravou a vyjednáním směny pozemků.
Plnění úkolu
Podmínky směny jsou vyjednány, směna bude projednána v bodě 3 – projednání majetkových
transakcí dnešního zasedání ZMM – úkol splněn
Usnesení 17Z-10.2.2/2018
ZMM ukládá RMM prověřit možnost čerpání vody z řeky Svratky nebo vybudovat novou městskou
studnu a v této souvislosti vypracovat kalkulaci potřeby vody na zalévání.
Plnění úkolu
Viz. zpráva příloha č.2
Místostarostka Chybíková podala bližší informace k plnění úkolu:
Konzultace na Odboru životního prostředí MÚ Šlapanice:
Odběr povrchové vody podléhá vodoprávnímu povolení.
Případná úprava místa pro odběr vody podléhá stavebnímu povolení vodoprávního úřadu (jedná
se o vodní dílo).
V obou případech je nutný souhlas správce toku.
Povodí Moravy, s. p., bylo požádáno o vyjádření k oběma požadavkům na tocích Svratka, Mlýnský
náhon a Bobrava, doposud bez odpovědi.
Samotný odběr se jeví jako komplikovaný - nedostačující technika (čerpadlo, přípojka el. energie –
při použití náhradního zdroje nutná obsluha 4 pracovníků)
Navíc 24. 7. 2018 vydal MÚ Šlapanice, odbor životního prostředí Opatření obecné povahy – zákaz
odběru povrchových vod (sp.zn. OŽP/8771-2018/MOU)
S BVK a.s. byla projednána možnost využití momentálně nepoužívaných stávajících přípojek s
vodoměrem, nutná platba vodného, v roce 2018 je to 37,08 Kč vč. DPH/m³
Nutno prověřit možnost napouštění cisterny z těchto přípojek.
Vybudování nové městské studny - s hydrogeologem je nutné vytipovat vhodné místo, provést
průzkumný vrt a posoudit jeho vydatnost.
Byla oslovena studnařská firma k prověření stávajících městských studní - technického stavu a
vydatnosti přítoku. Do rozpočtů na další roky navrhuji zahrnout částky na jejich prověření, zejména
těch, které jsou nepřístupné veřejnosti a v jejich blízkosti je možnost napojení čerpadla na el.
energii.
Bylo jednáno se společností HV elektro s.r.o., Nádražní 326, Modřice (areál bývalé Fruty) o
možnosti odběru vody z jejich dostatečně vydatné studny. Mají zřízené odběrné místo vhodné pro
napouštění cisterny města. Bude dohodnut zkušební odběr vody pro zalévání do konce září za
cenu max. 37,08 Kč vč. DPH/m³. Pokud se odběr osvědčí, budeme jednat o možnosti dlouhodobé
spolupráce.
V současné době je možné ze studny v objektu nám. Svobody 90 načerpat necelý 1 m3 vody za 20
min, studna se doplní vodou za cca 6 h.
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Kalkulace potřeby vody na zalévání – odhad
Počet stromů cca 200 stromů stáří do 5 let
Potřeba 70 l/strom/jedno zalití, předpokládá se zalévání 2 x za týden po dobu 4 měsíců (1/2 května
– 1/2 září) to je 18 týdnů, cena za 1 m3 vody do 37,08 Kč vč. DPH
Spotřeba vody za sezonu cca 500 m³ vody………………………………cena do 20 000,- Kč.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– informovala o zalévání stromů pomocí vaků, aby voda netekla mimo – pověřila
Šulu zjištěním informací
Chybíková
– o této možnosti ví, a že město prověřuje i jiné možnosti
Procházka
– informoval, že v rámci budování městských studní byly letos otevřeny dotační
tituly – požádal o prověření podmínek
Kratochvíl
– jakým způsobem řeší fotbalový klub vodu na zalévání hřiště?
Šiška
– ze studní
občan K.
– zeptal se, zda by bylo možné zařadit Modřice na seznam obcí postižených
suchem v rámci dotace Dešťovka
Šiška
– slíbil prověřit. Dále informoval, že základní škola momentálně řeší přes dotační
tituly jímání dešťových vod a její odvod do kanalizace, takže je možné, že je město
v tomto zařazeno.
Mikuš
– zeptal se, jestli město úplně upustilo od možnosti čerpání vody z náhonu
Chybíková
– byl vznesen dotaz na Povodí Moravy, za jakých podmínek by bylo možné čerpání,
ale zatím nevíme výsledek
- úkol se přesouvá do dalšího volebního období
Usnesení 17Z-10.2.3/2018
ZMM ukládá RMM vypracovat plán rozvoje městské zeleně, který by nastavil jasná pravidla
výsadby a údržby veškeré zeleně a jehož realizace by vedla ke zlepšení životního prostředí města.
Plnění úkolu
Viz. zpráva příloha č.3
Místostarostka Chybíková podala bližší informace k plnění úkolu:
V roce 2015 byl zpracován odbornou firmou dokument Manuál zelených ploch, který je
koncepčním materiálem a vodítkem k péči a obnově zeleně ve městě. Jsou v něm doporučené
druhy zeleně vhodné k výsadbě do městských prostor a způsob péče o ně.
S tímto dokumentem byl seznámen KV (Bernátová, Procházka) při své kontrole dne 24.02.2016,
zpráva KV byla projednána na 7. ZMM 07.03.2016.
Při zpracování doposud zadaných studií úprav zeleně a veřejných prostranství, tj. revitalizace
veřejného prostranství Husova - Komenského, okolí Primálu a okolí vodní nádrže při ul.
Masarykova je dle tohoto dokumentu postupováno.
Ke zvážení je, zda postupovat tak, jako doposud po ucelených částech města – viz již
rozpracované studie, což doporučoval doc. Ing. Petr K. ze Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity nebo zadat plán rozvoje městské zeleně pro území celých Modřic ke zpracování
odborné firmě. S obnovou a novou výsadbu souvisí v mnoha případech i úpravy veřejných
prostranství (doplnění mobiliáře, případně cest, osazení herních prvků apod.).
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Při náhradních výsadbách za pokácené stromy se v současné době postupuje buď podle
doporučení KŽP z roku 2015 nebo se nahrazují dříve havarijně pokácené stromy.
Při obnově trávníků např. po rekonstrukcích chodníků se bude ve vhodných místech doplňovat
zeleň uvážlivě např. štěrkové záhony, vhodné keře apod. Je nutno respektovat inženýrské sítě.
Do rozpočtů na další roky by mohla být zahrnuta částka na projektovou přípravu a realizaci
revitalizace dalších veřejných prostranství s vyjasněnými vlastnickými vztahy např. plochu mezi ul.
Komenského - Sadová, nám. Svobody.
Prostory pro výsadbu, navrhované spolkem Za čisté a klidné Modřice, se postupně prověřují z
hlediska uložení inženýrských sítí s využitím Mapy obce DATAPROCON.
Požadavek na zpracování studií veřejných prostranství byl předán na MÚ Šlapanice (naše ORP) mají možnost čerpat dotace. Ty požadují, aby bylo zahrnuto do plánu MAS Bobrava, požadavek na
zařazení do plánu na rok 2019 byl odeslán, doposud bez odezvy.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– navrhl vypracování celé studie najednou pro celé Modřice a pak rozpracování
jednotlivých částí
- úkol se přesouvá do dalšího volebního období
Usnesení 10M-Z-1.3/2018
ZMM schvaluje přijetí úvěru ve výši 80.000.000,- Kč na dokončení výstavby „Víceúčelová sportovní
hala Modřice“ a pověřuje starostu předložením smlouvy o úvěru ke schválení na následujícím
ZMM.
Plnění úkolu
Nabídky na poskytnutí úvěru a návrh smlouvy jsou předloženy k projednání v bodě 5 – projednání
úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly dnešního zasedání ZMM – úkol splněn
Úkoly uložené bez usnesení:
zast. Konvalinková
Na mimořádném ZMM sdělit možnost osazení příjezdové polní cesty na Primál závorou a dopravní
značkou Zákaz vjezdu.
Plnění úkolu
Tento požadavek byl prověřen na příslušném správním silničním úřadě Městského úřadu
Šlapanice. K osazení by bylo potřeba souhlasů všech majitelů pozemků v lokalitě na cestu
navázaných a současně by vjezd musel být umožněn i těm, kteří zde mají jiné aktivity např.
obdělávání pozemků, povolená stavební činnost, atd. Z tohoto důvodu se závora a značka dále
jeví jako bezpředmětná – úkol splněn.
zast. Skalník
U těch majitelů pozemků, kteří nemají stavební povolení zjistit, na základě čeho úpravy provádí a
jak jim zamezit.
Plnění úkolu
Výzvou ze dne 11.07.2018 pod značkou Mod 1995/2018 byli osloveni všichni majitelé závozem
dotčených pozemků v lokalitě Primál. Všichni ve svých vyjádřeních uvedli, že oni závoz neprovádí,
tudíž na něj nemají povolení, případně, že jej provádí fy GAS Transport, ať s jejich souhlasem
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nebo i bez jejich souhlasu. Vše v této věci řeší SÚ Šlapanice a OŽP Šlapanice. Z důvodu ochrany
osobních údajů nejsou vyjádření dotázaných zveřejněny. Jsou k nahlédnutí u starosty města. –
úkol splněn
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– zeptala se, zda ví z hlavy, kolik je majitelů pozemků a zda byli tito osloveni kvůli
souhlasu s umístěním závory
Chybíková
– osloveni nebyli, jelikož musí být umožněn vjezd těm, kteří tam mají nějaké
stavební povolení
Bernátová
– doplnila, že tuto kauzu bedlivě sleduje, a proto zastupitele informovala o dalším
vývoji této kauzy, citovala ze sdělení státního zástupce.
Dne 12.07.2018 vydal SÚ Šlapanice 1. výzvu k bezodkladnému zastavení prací na
pozemku 1690/195, což je pozemek rodiny M., která jako jediná nedala
souhlas se závozem, a přesto jí byl pozemek zavezen a oznámení o zahájení
řízení o nařízení odstranění terénních úprav na témže pozemku.
Dále usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství Brno-venkov
ze dne 03.07.2018 bylo zrušeno usnesení Obvodního oddělení policie ČR Rajhrad z
08.06.2018, které řešilo stížnost M. na podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci s tím, že případ odložilo, protože tento trestný čin nebyl
spáchán. M. proti tomuto rozhodnutí podali stížnost a toto nové usnesení
mimo jiné uvádí, že odložení věci je předčasné a neodůvodněné a bude nezbytné
pokračovat v dalším prověřování.
Je zde uvedena další zajímavá věc, že nájem, resp. nájemní smlouva žádným
způsobem neopravňuje ke změně využití území, k vyřízení stavebního povolení
ani k provedení terénních úprav. (To je pro informaci místostarostky, která tvrdila,
že v té době, kdy závoz začal, to možné bylo).
Státní zástupce dále uvádí, a to už se vlastně týká i ostatních pozemků, že
jak AGRO Modřice (v té době nájemce) i GAS Transport (firma provádějící
závoz) si byli vědomi, že k provádění terénních úprav je zapotřebí veřejnoprávního
povolení, jehož vydání nedbali. GAS Transport prováděl terénní úpravy v době před
vydáním jakéhokoliv rozhodnutí ve věci, dokonce i před rozhodnutím o změně
využití území, které by ani samo nepostačovalo k provádění terénních úprav.
Vrátí-li se k M., tak OOP ČR Rajhrad neporovnalo tehdejší a aktuální stav
předmětného pozemku a nezjistilo, zda po 20.01.2010 po výzvě SÚ Šlapanice k
zastavení prací došlo k dalšímu zavážení či nikoliv a nezjistilo, zda pozemek M. byl
zasažen protiprávně provedenými stavebními úpravami.
Tady upozorňuje na podobné rozhodnutí OOP ČR Rajhrad z r. 2012, kterému bylo
státním zastupitelstvím předáno k vyřešení trestní oznámení města Modřice na
trestný čin neoprávněného nakládání s odpady a pro poškození cizí věci na firmu
GAS Transport na pozemku města 1690/186. OOP ČR Rajhrad rozhodla tehdy
rovněž o odložení věci. Dokonce v jejich tehdejším zdůvodnění četla, že na
dotčeném pozemku probíhá zemědělská činnost, tzn., že policisté se tam nebyli ani
podívat, protože jak je známo, nikdo na uvedených pozemcích nehospodaří ani
dnes.
Co se týká Matochových, státní zástupce zmiňuje uplatnění námitky zástupce rodiny
na nepravost podpisů na souhlasu s provedením terénních úprav a uvádí, že OOP
ČR Rajhrad nezjistilo a neupřesnilo, které konkrétní listiny obsahují falšované
podpisy a zejména, kdo podpisy falšoval a nedostatečně provedlo šetření směřující
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k ustanovení neznámé osoby (což měl být muž okolo 30 let silnější postavy, s
řetízky kolem krku), která měla jednat za společnost AGRO Modřice a měla
dokumenty s falšovanými podpisy doručovat na stavební úřad.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
ZMM.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-2.1/2018

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
3.1 Prodej pozemku p.č. 2025/27
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k podané žádosti o odkoupení pozemku
par. č. 2025/27 p. K. K., Prusinovského 815, Modřice. Jedná se o pozemek s výměrou 8 m2, který
tvoří funkční celek s RD č. p. 815 ve vlastnictví žadatele. Znalecký posudek stanovil cenu obvyklou
ve výši 2.450,- Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru (dále jen „MO“) Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– zeptala se, jak je možné, že si stavebník vybuduje dům nebo zahradu na cizím
pozemku
Höklová
– jeden z důvodů může být digitalizace katastru Modřic, kdy se zjistilo, že pozemky
nectí hranice
Bernátová
– takže to nedělají vědomě?
Höklová
– ne
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č. 2025/27 o výměře 8 m2 za cenu 2.450,- Kč/m2 , panu K. K.
a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.1/2018
3.2 Výstavby Cyklostezky – směna pozemků
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentáře k návrhu na směnu pozemků par. č.
1624/5 o výměře 1219 m2 v majetku města Modřice za pozemku par. č. 2092/1 a 2092/5 o celkové
výměře 1049 m2 v majetku Mgr. D. D., Nerudova 14, Brno. Směna je navrhována za účelem
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plánovaného vybudování cyklostezky ve směru západ-východ s napojením na Cyklostezku BrnoVídeň v k.ú. Rebešovice. Na navrhované pozemky ke směně byl vypracován znalecký posudek
pro porovnání ceny, který hovoří pro vyšší hodnotu pozemku Mgr. D. D., byť jejich výměra je menší.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– je nutné věcné břemeno vybudování cesty? Za současného stavu nemá zajištěn
přístup?
Šiška
– má zajištěn přístup zespodu
Skalník
– když se tam postaví cyklostezka, může být využívána např. zemědělskými stroji a
bude tato cesta poškozována. A v okamžiku, když je tam věcné břemeno, nic se
s tím nedá dělat
Chybíková
– ty cyklostezky musí něco vydržet. Ne, že by po nich jezdila denně těžká technika,
ale něco vydrží
Šiška
– tato cyklostezka, která se zde bude budovat, nebude mít takovou konstrukci, aby
po ní jezdila těžká vozidla, ale takovou konstrukci, aby přes ni mohla přejet
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje směnu pozemků par. č. 1624/5 o výměře 1219 m2 v majetku města Modřice za
pozemky par. č. 2092/1 a 2092/5 o celkové výměře 1049 m2 v majetku Mgr. D. D. za podmínky
výmazu omezení vlastnického práva k pozemkům par. č. 2092/1 a 2092/5 a zařízením věcného
břemene práva cesty přes pozemek par. č. 2092/1 a 2092/5.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Bernátová,
Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.2/2018
3.3 Prodej části pozemku par. č. 2025/1
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k prodeji části pozemku par. č. 2025/1 o
výměře 31 m2, o který požádali vlastníci bytových jednotek Prusinovského 639, H. F., H. F., B. V.,
M. H., L. M. a I. M., J. M. a A. H. Dle aktualizovaného znaleckého posudku je cena pozemku za 1
m2 stanovena na 2.450,- Kč/m2 (původní znalecký posudek byl na částku 2.000,- Kč/m2).
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– tato žádost je zde již po několikáté. Původně byl schválen prodej SVJ. Z jakého
důvodu nezaplatili?
Höklová
– nejdříve se to řešilo prodejem SVJ, ale následně si požádali o prodej podílově.
Bernátová
– uvedla, že si myslí, že původně žádali (resp fi DIRS) o pronájem parkovacích míst
a obec jim to nepovolila a přesto si to oplotili.
Hoklová
– sdělila, že tehdy město nepovolilo ne pronájem, ale odkoupení této plochy,
protože se jednalo o zábor veřejného prostranství. Související pozemky se
prodávaly po částech a ten poslední (o kterém se bavíme) byl ošetřen nájemní
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Mikuš
Höklová

smlouvou. Zjišťovala v této věci skutečnosti a neoficiálně jí bylo sděleno, že plot je
povolený.
– podíly jsou stejné?
– ne, velikost podílu se odvíjí od velikosti bytu

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM ruší platnost usnesení 15Z-3.1/2017 ze dne 04.12.2017.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Procházka,
Mikuš, Skalník)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.3.1/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 2025/55 o výměře 31m² za cenu 2.450,- Kč/m² žadatelům Ing.
H. F., pí H. F., p. B. V., p. M. H., MSc; Mgr. L. M., Bc. I. M., Mgr. J. M. a Ing. A. H. a to podílově
každému k velikosti jejich podílu evidovaném na LV č. 3304 a pověřuje RMM uzavřením kupní
smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Mikuš, Skalník)
1 proti (Bernátová)
1 se zdržel (Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.3.2/2018
19:35 příchod Šulová
3.4 Prodej pozemku par. č. 2485/91
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup pozemku par. č. 2485/91
podanou Mgr. D. M., Pančochy 935, Modřice. Jedná se o pozemek, který je po zaměření lokality
součástí pozemku RD Pančochy 935. Výměra pozemku je 13 m2. Vypracovaný znalecký posudek
stanovil cenu obvyklou ve výši 2.500,- Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– poprosila o popsání charakteru daného pozemku
Höklová
– volná plocha před domem a tam kde mají plot, tam se řeší prodej
Mikuš
– zeptal se, jestli je daná cesta v pořádku? Nedojde k zúžení?
Šiška
– ze stávajícího stavu se nebude nic měnit
Mikuš
– zajímal se, jestli je takto cesta v pořádku nebo se můžeme dostat do kolize, že je
cesta příliš úzká
Chybíková
– silnice jak tam je, je takto zkolaudovaná
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Mikuš
Šiška

Bernátová
Šiška

– navrhl, aby se prošetřilo, zda je takto zúžená cesta v pořádku, aby z toho časem
nemělo město problém
– cesta je naprojektována a vybudována tak, jak byla navržena, takže šířkově
dostačující. Majitelé pozemků si své pozemky oplotili v zeleném pásu, ale třeba
místo 1m od obrubníku plot postavili třeba 0,5m od obrubníku. Jsou postaveny tak,
aby neovlivnily přístup k inženýrským sítím.
– zeptala se, zda tedy mají za plotem inženýrské sítě?
– ne před plotem

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č. 2485/91 o výměře 13 m2 vzniklý dle geometrického plánu
ze dne 22.05.2018 č. 3372 - 82/2018 za cenu 2.500,- Kč/m2 pí Mgr. D. M. a pověřuje RMM
uzavřením kupní smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemku SÚ Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Mikuš, Skalník)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.4/2018
3.5 Prodej pozemku par. č. 2485/92
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup pozemku par. č. 2485/92
podanou R. B., Bobravská 939, Modřice. Jedná se o pozemek, který je po zaměření lokality
součástí pozemku RD Bobravská 939. Výměra pozemku je 35 m2. Vypracovaný znalecký posudek
stanovil cenu obvyklou ve výši 2.500,- Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– zeptal se, proč těch 70 cm není po celém jeho pozemku?
Höklová
– je to vytyčené v jeho pozemku
Skalník
– konstatoval, že si myslí, že tato žádost není úplně v pořádku
Šiška
– navrhl schválit tuto část pozemku a další část prověřit u geodetů, jak to tam ve
skutečnosti je
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č. 2485/92 o výměře 35 m2 vzniklý dle geometrického plánu
ze dne 22.05.2018 č. 3375 – 85/2018 za cenu 2.500,- Kč/m2 panu R. B. a pověřuje RMM
uzavřením Kupní smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ Šlapanice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
0 proti
5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, Kratochvíl)
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Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.5/2018
3.6 Prodej pozemku par. č. 2485/93
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup pozemku par. č. 2485/93
podanou Ing. J. G., Bobravská 941, Modřice. Jedná se o pozemek, který je po zaměření lokality
součástí pozemku RD Bobravská 941. Výměra pozemku je 15 m2. Vypracovaný znalecký posudek
stanovil cenu obvyklou ve výši 2.500,- Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku par. č. 2485/93 o výměře 15 m2 vzniklý dle geometrického plánu
ze dne 22.05.2018 č. 3373 – 85/2018 za cenu 2.500,- Kč/m2 panu Ing. J. G. a pověřuje RMM
uzavřením Kupní smlouvy po vydání souhlasu s dělením pozemků SÚ Šlapanice.
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 (Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.6/2018
3.7 Prodej části pozemku par. č. 2485/31
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup části pozemku par. č.
2485/31 o výměře 51 m2 podanou R. B., Bobravská 939, Modřice. Na požadované části pozemku
se nachází místní komunikace – veřejné parkoviště, které odkupem, dle sdělení v žádosti, chce
žadatel užívat jako parkoviště v osobním vlastnictví. K tomuto záměru byla na město doručena
žádost o ponechání parkoviště jako veřejného, a to z důvodu nedostatečných parkovacích ploch
v lokalitě. Tuto žádost zaslal pan R. S. RMM žádost projednala a ZMM nedoporučuje žádosti o
odkup vyhovět z důvodu nedostačujících veřejných parkovacích míst v lokalitě. Byl vyhotoven
znalecký posudek, který pozemek ocenil na 2.000,- Kč/m2 a variantně se zpevněnou plochou na
3.000,- Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– zeptala se občana Krauta, jak na Bobravě řešeno parkování u bytovek?
občan K.
– problém je v tom, že když se v této lokalitě začínalo stavět, existoval jakýsi přípis,
jelikož kopii má, že se budou stavět max. dvojdomky a každý pozemek bude mít 2
parkovací místa. Tento dokument se někde ztratil, a proto vznikly všechny tyto
problémy.
Šiška
– vyzval občana K., zda by mohl tento dokument poskytnout k okopírování
Chybíková
– sdělila, že si myslí, že parkovací stání v zatáčce moc vybudovat nejde. Musí se to
prověřit přes dopravní inspektorát.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej části pozemku par. č. 2485/31 o výměře 51 m2 panu R. B.
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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 18Z-3.7/2018
3.8 Prodej části pozemku par. č. 2485/31
V podkladech zastupitelé obdrželi podklady a komentář k žádosti o odkup části pozemku par. č.
2485/31 o výměře 58 m2 podanou Ing. J. G., Bobravská 941, Modřice. Na požadované části
pozemku se nachází místní komunikace – veřejné parkoviště, které odkupem dle sdělení v žádosti
chce žadatel užívat jako parkoviště v osobním vlastnictví. K tomuto záměru byla na město
doručena žádost o ponechání parkoviště jako veřejného a to z důvodu nedostatečných
parkovacích ploch v lokalitě. Tuto žádost zaslal pan R. S. RMM žádost projednala a ZMM
nedoporučuje žádosti o odkupu vyhovět z důvodu nedostačujících veřejných parkovacích míst
v lokalitě. Byl vyhotoven znalecký posudek, který pozemek ocenil na 2.000,- Kč/m2 a variantně se
zpevněnou plochou na 3.000,- Kč/m2.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá prodej části pozemku par. č. 2485/31 o výměře 58 m2 panu Ing. J. G.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.8/2018

Bod 4 – Projednání hospodaření města
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1–7/2018 s výpočtem
ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna z 60,18 % ve výši
71.810.372,55 Kč
(shodné období 2017
59,16 %
64.398.386,77 Kč)
Strana výdajů je čerpána z 23,86 % ve výši
46.855.064,49 Kč
(shodné období 2017
27,70 %
42.725.512,41 Kč)
Strana příjmů je ve vztahu k sledovanému období plněna v přiměřené adekvátní míře. Strana
výdajů je silně ovlivněna prováděnými investičními akcemi, jejichž úhrada bude probíhat až ve
druhé polovině roku (rekonstrukce Hybešova 596, chodníky – Benešova – Komenského, Husova–
Masarykova, nákup hasící cisterny, přechody Nádražní, Chrlická, VO Chrlická, workoutové hřiště
Sokolská, dětské hřiště Bobrava) a později zahájenou výstavbou víceúčelové Sportovní haly, jejíž
fakturace bude rovněž probíhat až od měsíce září.
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Při porovnání příjmů a výdajů skutečných má město 24.955.308,06 Kč.
Na účtech města je k 31.07.2018 celkem 124.560.403,63 Kč.
(na počátku roku bylo 100,6 mil. Kč)
Na úvěrech město dluží k 31.07.2018
32.391.879,19 Kč
(úvěr k 31.07.2017 činil
35.113.342,44 Kč)
Město meziročně splatilo 2.721.463,25 Kč, což je částka pouze za úvěr PBDS.
Na dlouhodobě přijatých zálohách zbývá
39.600,- Kč
Dlouhodobá služba je vyčíslena na
2,63 %
(shodné období roku 2017
2.89 %)
Snižování dluhové služby ukazuje, že město je schopno bez problému své závazky hradit a
současně je hodnoceno jako zdravá organizace. Zadluženost města ve vztahu k příjmům je velmi
nízká.
Počet obyvatel k 01.01.2018 je 5.246 obyvatel.
Zadluženost města na 1 obyvatele je 6.174,59 Kč (stejné období roku 2017 – 6.763,27)
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele je 11.117,87 Kč.
Doplňující komentář přednesl vedoucí finančního odboru (dále jen „FO“) Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
RMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-7/2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.1/2018
4.2 Projednání žádosti o dotace z rozpočtu města
V podkladech zastupitelé obdrželi 2 žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2018, které proti
loňskému roku doposud nebyly předloženy. Jedná se o žádosti:
- Smíšený pěvecký sbor KANTILÉNA, z.s., IČ 22859381, která žádá o 8.000,- Kč na uspořádání vánočního koncertu v Modřicích.
- Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad, IČ 44990260, která žádá celkem o
141.400,- Kč na provoz Domu léčby bolesti – hospic, charitativní pečovatelskou službu a
chráněné bydlení.
Současně na stůl jste obdrželi text aktualizované Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Jelikož se jedná o tradiční žadatele a město jim vždy vyšlo vstříc, navrhuji obě žádosti schválit,
částky zařadit do RO č. 4/2018 a schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace ve výši 8.000,- Kč Smíšenému pěveckému sboru Kantiléna, z.s.,
do rozpočtu města Modřice na rok 2018.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.2.1/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace ve výši 141.000,- Kč Diecézní charitě Brno-oblastní charita
Rajhrad do rozpočtu města Modřice na rok 2018.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.2.2/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 141.000 Kč mezi
městem Modřice (dárce) a Diecézní charitou Brno-oblastní charita Rajhrad (obdarovaný).
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.2.3/2018

4.3 Rozpočtové opatření č. 3/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi projednání a schválené RO č. 3/2018, které provedla RMM dle
pověření ZMM k zachování rozpočtové kázně včetně komentáře k provedené úpravě. RO spočívá
v zařazení částky 200.000,- Kč na straně výdajů, a to na obnovu modřického kroje, na kterou
město obdrželo dotaci od JmK ve výši 97.000,- Kč. V dotačním titulu je stanovena 50% spoluúčast.
Celá částka musí být zařazena do rozpočtu na straně výdajů, aby bylo možné podepsat smlouvu o
dotaci. Po obdržení částky od JmK bude tato připočtena na straně příjmů.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 3/2018 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 18Z-4.3/2018
4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Na stůl zastupitelé obdrželi návrh RO č. 4/2018 včetně komentáře k provedeným úpravám.
Na straně příjmů dochází ke zvýšení o 3.146.600,- Kč, ve kterém jsou obdrženy dotace na obnovu
modřického kroje 97.000,- Kč; obdržená dotace na varovný systém města 2.049.000,- Kč a dotace
na pořízení cisternové stříkačky JSDH 1.000.000,- Kč.
Příjmy se RO č. 4 mění na 122.481.800,- Kč.
Na straně výdajů dochází k celkovému zvýšení o 36.000,- Kč. Jsou zde pouze provedeny přesuny
mezi schválenými investicemi. Na rekonstrukci objektu Hybešova 596 je přesunuto 2.600.000,- Kč
ze sběrného dvora a chodníků. U sběrného dvora je momentálně požádáno o dotaci, o které
nebylo dosud rozhodnuto a u chodníků bylo vysoutěženo na přelomu roku levněji. Do výdajů jsou
dále zařazeny požadované dvě dotace, zvýšení ceny PD odkanalizování ulice Stará Cihelna a
organizování letního kina. Jsou provedeny přesuny u realizované opravy VO Bobrava z investic na
opravy.
Strana výdajů se RO č. 4 mění na
196.395.600,- Kč.
Financování v roce 2018
2.770.000,- Kč
Schodek rozpočtu po RO č. 4/2018
- 73.913.800,- Kč
Doplňující komentář přednesli vedoucí FO Ing. Mulíček a místostarostka Ing. Chybíková.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– podotkl, že zvýšení ceny rekonstrukce objektu Hybešova 596 o 2.600.000,- je
opravdu o dost
Šiška
– cena do rozpočtu byla dána dle kalkulace ze studie proveditelnosti z roku 2017 ve
výši 3,2 mil. Kč Konečné technické řešení, potřeby úprav dle ČSN a vývojem
stavebnictví nám uchazeči o realizaci nabídli ceny bez DPH od 4,2 mil. do 5,1 mil Kč.
Bernátová
– zeptala se, kdo bude zajišťovat opravu propadlé silnice na nám. Míru
Chybíková
– to bude zajišťovat firma Stavexis. Co se týče pojišťovny, tak část asfaltové vrstvy
by měly platit Vodárny a zbytek město. Příčina propadu není jistá – jestli došlo
k propadu, že praskla voda nebo praskla voda, protože jsou tam sklepy. Do RO
navrhla přidat částku na opravy komunikací ve výši 250.000,- Kč.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 rozpočtu města Modřice na rok 2018 na straně
příjmů po RO 122.481.800,- Kč a na straně výdajů po RO 196.645.600,- Kč jako schodkový se
schodkem ve výši – 74.163.800,- Kč a financováním ve výši 2.770.000,- Kč. K financování a
vyrovnání schodku rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.

Zápis č. 18/2018 ze zasedání ZMM

Strana 20 (celkem 27)
Volební období 2014-2018
Zapsala Lenka Knotková, DiS.
dne 03.09.2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.4.1/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených investičních akcí města Modřice pro rok 2018 do RO č.
4/2018 celkové výši po RO 115.690.000,- Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.4.2/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených dotací z rozpočtu města na rok 2018 do RO č. 4/2018
v celkové výši po RO 2.291.500,- 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 18Z-4.4.3/2018

Bod 5 – Projednání úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly
5.1 Projednání nabídek na úvěr
Po schválení usnesení č. 10M-Z-1.3/2018 o přijetí úvěru městem Modřice ve výši 80.000.0000,- Kč
na zajištění výstavby Víceúčelové sportovní haly, oslovil vedoucí FO Ing. Mulíček v součinnosti
s vedoucí MO Bc. Höklovou a souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, bankovní domy.
Byly předloženy 2 nabídky od bankovních domů, ve kterých má město své účty:
- Komerční banka s nabídkou
2,13 %
na úvěr 79.000.000,- Česká spořitelna s nabídkou
2,3 %
na úvěr 80.000.000,Podrobný komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– zeptal se, kdyby neprošlo podpůrným programem, jaký bude výsledek?
Mulíček
– stejný, nabídka KB to neovlivní
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Mikuš
Mulíček
Mikuš
Mulíček

– které další finanční domy byly osloveny?
– Unicredit bank, Raifeisenbank, ČSOB
– jak dlouho dostaly banky na vyjádření? Dle jeho názoru bylo poptáno málo
bankovních domů.
– osloveny byly na začátku července. Proč některé bankovní domy nereagovaly, mu
není známo.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na poskytnutí úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní
haly Modřice ve výši 79.000.000,- Kč nabídku bankovního domu Komerční banka a.s. ve výši
úvěrové sazby 2,13%.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.1/2018
5.2 Projednání smlouvy na úvěr
V podkladech nabídky na poskytnutí úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly ve výši
79.000.000,- Kč byla předložena uchazečem KB, a.s. Smlouva o úvěru, jejíž schválení je v
kompetenci ZMM.
Smlouvu projednal vedoucí FO Ing. Mulíček s vedoucí Odboru vnitřních věcí (dále jen „OVV“) Mgr.
Žaloudkovou.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček, který mimo jiné uvedl, že číslo účtu
uvedené ve smlouvě bude nahrazeno novým číslem účtu, který bude u Komerční banky zřízen.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje smlouvu o úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly Modřice ve výši úvěru
79.000.000,- Kč mezi městem Modřice (klient) a Komerční bankou a.s. (banka).
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
9 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.2/2018

Bod 6 – Zprávy z činností výborů
6.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis č. 37 z jednání FV ze dne 20.06.2018.
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Krátký komentář přednesla předsedkyně FV zast. Šulová
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 37 ze zasedání 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 18Z-6.1/2018
6.2 Zpráva z činnosti KV
Zastupitelé dodatečně obdrželi zápis ze zasedání KV ze dne 15.08.2018 a Návrh kritérií pro
přidělování městských bytů ze dne 17.07.2018.
Krátký komentář místo nepřítomného předsedy KV přednesl člen KV zast. Procházka.
Především seznámil ZMM s upřesněním kritérií pro přidělování městských bytů vypracovaných a
schválených KV. Co se týká potvrzování o bezdlužnosti žadatele o obecní byt, tak existuje
standardizovaný formulář finanční správy, nebo insolvenční rejstřík, který je přístupný přes CzechPoint. KV má takovou představu, že by žadatel nemusel toto dodávat, ale že by si to městský úřad
mohl prověřit sám. Pokud se jedná o doplnění majetkových poměrů a příjmů, to se dá zjistit u
zaměstnavatele u OSVČ z posledního daňového přiznání. Pokud jde o majetkové poměry, tak
městský úřad může opět přes Czech-Point požádat o informace z katastru nemovitostí. Další
kritéria a jejich hodnocení jsou obsaženy v návrhu KV, tzn., jak zvýhodňovat invalidní žadatele
apod.
KV chtěl, aby městské byty dostávali ti nejpotřebnější, proto je v návrhu velmi zohledněno sociální
kritérium, kde je maximální počet 10 bodů, pak je zde uvedena délka od podání žádosti, tj. více jak
5 let – 5 bodů, 1 až 5 let – 3 body, méně než rok – 0 bodů. Dále pak jestli je žadatel občan Modřic:
ano – 5 bodů, ne – 0 bodů.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– zeptala se, zda je pravda, že když se na začátku občan stěhoval do obecního bytu,
dával nějaký vklad, který se mu umořoval na nájmu a až dosáhl nuly, měl by mít
přednostní právo na odkup tohoto bytu
Šiška
– žádné přednostní právo na odkup bytu v žádné smlouvě nikdy nebylo. Město
nikdy nemělo v plánu tyto byty prodávat.
Žaloudková (vedoucí OVV) – sdělila, že město nebude moci vyhledávat v Czech-Pointu, zda je
žadatel o byt vlastníkem nějaké nemovitosti a ani mu odpustit poplatek
Chybíková – požádala o dovysvětlení sociálního kritéria. Jak se bude určovat stupnice 1-5 bodů?
Procházka
– na to je právě sociální komise, která toto posoudí. Pokud bychom to přesně určili,
což navíc ani nejsme schopni zohlednit všechny případy, co život přináší, tak by
sociální komise ani nemusela existovat.
Šiška
– zase je to o subjektivním pocitu, jako v současné době
Procházka
– uvedl, že nyní nejsou kritéria téměř žádná. Ta nová jsou snahou objektivně
rozhodnout, komu byt přidělit.
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Šiška
Skalník
Chybíková

– návrhy kritérií prověří právnička města a bude to projednáno v RMM
– zeptal se, jestli jsou ti, co dostali byt, časem opět prověřeni z důvodu životních
změn třeba, že si postaví dům, koupí vlastní byt?
– že by byli vyhozeni?

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 15.08.2018 a bere na vědomí návrh kritérií pro
přidělování městských bytů.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-6.2/2018

Bod 7 – Různé, diskuze
7.1 Plánovací smlouva – Jiří Krátký
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Plánovací smlouvy a komentář ke smlouvě předložené
vedoucí MO Bc. Höklovou. Smlouva je předložena ve vztahu k záměru žadatele pana J. K.,
Okrouhlá 418/19, Brno vybudovat na svém pozemku par č. 535/1 v k. ú. Brno-Přízřenice montážní
halu. Záměr se dotýká plánované úpravy komunikace ulice Tyršovi, která bude sloužit i pro
obsluhu tohoto areálu. Smlouvou se žadatel zavazuje finančně spolupodílet na opravě ulice
Tyršova.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
– zeptala se, o co přesně p. Krátký žádá?
Höklová
– vysvětlila, že žádá o vyjádření k výstavbě montážní haly
Skalník
– jaké bude to jeho podílení na potřebných úpravách v lokalitě?
Höklová
– odpověděla, že přesná částka není zatím přesně stanovena
Bernátová
– zeptala se, jak se bude řešit dopravní situace v této lokalitě, protože se není
možné dostat na ul. Vídeňskou kvůli dopravnímu zúžení způsobeném oplocením, o
kterém se paní Höklová zmiňovala. Tzn., že všechna doprava směrem na Brno se
bude odehrávat po ul. Brněnská.
Šiška
– upozornil na to, že podle dopravního značení auta jedoucí z ul. Tyršova nemají co
odbočovat do Modřic. Měla by jet na Rajhrad a přes uzel 52 a 152 sjet.
Bernátová
– řekla, že z vlastní zkušenosti ví, že toto značení nikdo nedodržuje, protože zde
není žádná kontrola.
Procházka
– počkal by na vyřešení napojení na ul. Vídeňská a do té doby by nedával kladné
stanovisko
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Modřice (město) a J. K. (žadatel).
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba)
3 proti (Bernátová, Procházka, Kratochvíl)
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.1/2018
7.2 Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2019
V podkladech zastupitelé obdrželi oznámení společnosti KORDIS JmK, a.s., Nové sady 946/30,
Brno o výši příspěvku města Modřice na financování systému IDS JmK na rok 2019, a to dle čl. V.
uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK. Výši schválilo ZJmK 17.09.2015.
Příspěvek je stanoven ve výši 50,-Kč/obyvatel/rok a město Modřice má k 01.01.2018 5246
obyvatel tj. 262.300,- Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM schvaluje finanční příspěvek města Modřice do fondu financování systému IDS JmK na rok
2019 ve výši 262.300,- Kč a schvaluje zařazení částky do rozpočtu města na rok 2019.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.2/2018
7.3 Rozšíření účelu poskytnuté dotace
V podkladech zastupitelé obdrželi žádost Římskokatolické farnosti Modřice, Masarykova 147,
Modřice, IČ 65265891 o rozšíření účelu poskytnuté dotace městem Modřice ve výši 500.000,- Kč
na rok 2018. Rozsah žádosti požadují rozšířit i o náklady na provedení stavebních prací na opravě
krovu a střechy věže. Původně bylo žádáno pouze o pokrytí nákladů na PD a stavebnětechnický
průzkum. Výše dotace se nemění.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM schvaluje Římskokatolické farnosti Modřice rozšíření využití poskytnuté dotace na rok 2018
z rozpočtu města Modřice o provedení stavebních prací na opravě krovu a střechy věže kostela sv.
Gotharda.
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Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl,
Procházka, Skalník)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.3/2018
7.4 Žádost o projednání rušení nočního klidu na nám. Svobody
V podkladech zastupitelé obdrželi žádost o projednání rušení nočního klidu na nám. Svobody
podanou D. S., nám. Svobody 71, Modřice. Jedná se o provoz velkoobchodu se zeleninou nám.
Svobody 85 a provoz v sousední nemovitosti RD při vstupu a výjezdu do ní.
Přístup do sousední nemovitosti RD je povolen od roku 2009 ze strany kolem baru u Pepy. Ze
druhé strany byla v chodníku osazena zábrana proti vjezdu.
Provozovatel velkoobchodu byl 2x písemně vyzván k zamezení činnosti v době nočního klidu a
městská policie dodržování kontroluje.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– požádal starostu, aby apeloval na MP, aby nejednala pouze na zavolání, ale
pokud má podezření na porušení zákona, tak aby sama jednala
Skalník
– zmínil se o oslavě narozenin na fotbalovém hřišti, která byla až do čtyř hodin ráno,
bez jakéhokoliv zásahu MP. Když byla nahlášená akce v areálu Pod Kaštany, MP
tam byla v rámci preventivní kontroly 2x a na akci uprostřed obce nebyli ani jednou.
Šiška
– sdělil, že o tom neví, ale prověří to
Kratochvíl
– konstatoval, že zmíněná akce byla slyšet až u kostela
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM bere na vědomí zprávu o provedených krocích k žádosti o projednání rušení nočního klidu na
nám. Svobody.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.4/2018
7.5 Poděkování otce Sebastiana
Administrátor modřické farnosti otec Sebastian zaslal zastupitelstvu děkovný dopis u příležitosti
svého odchodu z modřické farnosti. Dopis je adresován zastupitelům města.
Předsedající dopis přečetl.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM bere na vědomí dopis pátera Mgr. Sebastiana Gruca, administrátora modřické farnosti.
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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 18Z-7.5/2018

Diskuse, různé:
Bernátová
– zeptala se, kolik stála plachta nad pískovištěm na hřišti na Rybníčku, dle jejího
názoru neplní svůj účel. Vzhledem k poloze parku nevytváří stín a ani pískoviště
nekryje před deštěm.
Chybíková
– cenu z hlavy nevěděla. Plachta nemá chránit před deštěm. Stín utváří, ale v určité
hodiny
Bernátová
– ještě dodala, že na hřišti na Rybníčku chybí na vývěsce, pro jakou věkovou
kategorii je hrací prvek určen
Šula
– odpověděl, že na každém prvku je uvedena věková hranice 3+. Tj. pro děti od 3
let.
Procházka
– zeptal se na obousměrný provoz pro cyklisty na ul. Poděbradova
Chybíková
– PČR s tím nesouhlasí, odeslán dotaz proč to nejde. Do dneška není odpověď
Procházka
– dal námět, že pokud bude pod mostem zatopeno, umístit už nahoře na sjezd
upozornění, že je zatopeno a že je silnice neprůjezdná
Chybíková
– komunikace není naše, můžeme dát podnět
Procházka
– další námět, jestli by nebylo možné, aby jezdilo vyplachovací auto na
vyplachování popelnic od bioodpadu
Skalník
– sdělil, že město Ostrava má společné kontejnery na plast a papír, tím pádem jezdí
pouze jedno auto a pak následně třídí. Jestli by šla prověřit tato možnost. Ušetřilo by
se místo.
Chybíková
– muselo by být nové výběrové řízení na dodavatele, jelikož se jedná se o úplně
jinou službu
Šiška
– moc by se neušetřilo, hradili bychom následné třídění a počet kontejnerů by se
nezměnil
občan V.
– zeptal se na neustálé zatopení pod mostem, jestli to není problém spíše těch
pozemků, které jsou nad mostem
Šiška
– před 1,5 rokem se dělala rekonstrukce přečerpávací stanice. Pokud ale přijde
přívalový déšť, bude vždy zatopeno, jelikož přítok vody je až ze sadů, kolem Ptáčka
a vše se splaví až do podjezdu. Budeme spíše apelovat na ŘSD kvůli přečerpávací
stanici.

Bod 8 – Hodnotící zpráva volebního období 2014-2018
Vážení zastupitelé, posledním bodem dnešního programu je téměř dokončeno naše působení ve
volebním období 2014-2018. Je dobrým zvykem na konci každé éry provést alespoň malé
zhodnocení.
Předsedající přednesl hodnotící zprávu o práci zastupitelů ve volebním období 2014-2018,
která je nedílnou součástí zápisu.
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Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení Šiška:
ZMM schvaluje hodnotící zprávu volebního období 2014-2018.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-8.1/2018
Ukončeno ve 22:02 hodin

Ověřovatelé:

Ing. Josef Šiška
starosta města

