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ZÁPIS Č. 2-ZMM/2018
z 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
10. prosince 2018 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Přítomno:
14 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina), pozdější příchod ohlásila zast.
Bernátováomluven zastupitel Brabec, zastupitel Mikuš a zastupitelka Konvalinková,
pozdější příchod
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města
Předsedající navrhl pořídit ze zasedání zvukový záznam za účelem pořízení zápisu z jednání.
Hlasování o návrhu starosty:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 17:02 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 14 přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Bernátová.
Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé:
zast. Jiří Brabec a zast. Jan Skalník
Zapisovatelka:
Lenka Knotková
Hlasování o návrhu starosty:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání ZMM:
Program:
Úvod
Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2018-2022
Kontrola úkolů
Projednání a schválení složení KV a FV
Projednání majetkových transakcí
Projednání hospodaření města v roce 2018
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2018
5.2 Projednání odměn členům výborů ZMM a komisí RMM
5.3 Rozpočtové opatření č. 6/2018
5.4 Rozpočtové opatření č.7/2018
6) Projednání rozpočtu města na rok 2019
6.1 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům
6.2 Projednání a schválení rozpočtu sociální fondu města Modřice na rok 2019
6.3 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 2019
6.4 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2019

1)
2)
3)
4)
5)
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6.5 Projednání a schválení rozpočtu města Modřice na rok 2019
6.6Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým
organizacím
7) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020-2021
8) Projednání strategického plánu rozvoje sportu města Modřice 2018-2025
9) Projednání OZV
9.1 OZV o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích
10) Projednání uspořádání architektonické soutěže na rekonstrukci a využití objektu
nám. Svobody 171
11) Jmenování zástupců města do školské rady
12) Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2019
13) Různé, diskuse
Závěr
Protinávrhy na program nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu programu:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl schválen beze změn.
Předsedající konstatoval, že zápisy z 1. ustavujícího zasedání ZMM byl schválenými ověřovateli
ověřen a společně s usnesením řádně uložen u asistentky starosty města k nahlédnutí. Připomínky
k oběma dokumentům nebyly k dnešnímu dni předloženy.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu 2. řádného zasedání ZMM.
ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Jiřího Brabce a zast.
Jana Skalníka.
ZMM schvaluje program 2. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-Ú1/2018

Bod 1 – Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2018-2022
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Jednacího řádu ZMM pro volební období 2018-2022.
Předložený návrh zpracoval starosta města na podkladech Jednacího řádu ZMM z předchozího
volebního období.
Předsedající navrhl navržený Jednací řád projít po jednotlivých článcích a ihned k nim
odsouhlasovat případné navrhované změny či úpravy.
Zast. Skalník navrhl:
Čl. 8 bod 10) za slovo usnesení doplnit slovo a zápis
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Jednací řád ZMM pro volební období 2018-2022 s doplněním v článku 8 bod 10)
za slovo usnesení doplnit slova „a zápis“.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-1.1/2018

Bod 2 – Kontrola úkolů
Na 1. ustavujícím řádném zasedání ZMM nebyly uloženy žádné úkoly. Zastupitelé v podkladech
obdrželi komentář s obnovením uložených úkolů z volebního období 2014-2018. Jelikož nově
ustavené ZMM tyto přecházející úkoly prozatím neřešilo a nebyly v nich podniknuty žádné kroky, je
tento bod pouze na obnovení dřívějších úkolů.
Na 1. ustavujícím zasedání ZMM nebyly uloženy žádné úkoly.
Úkoly přecházející z volebního období 2014-2018
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
Zahájení plnění úkolu je připraveno v bodě 10 dnešního programu 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 úkolu
Očekává se dokončení intenzifikace ČOV společností Bobrava s.r.o. – úkol trvá
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
Probíhá dopracování a úprava studie proveditelnosti PPO Modřice. Po dokončení bude
projednáno s kompetentními orgány. Termínově je dodatkem ke smlouvě upraveno do konce roku
2019 – 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.
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Plnění úkolu
Na realizaci hřiště zahájena výstavba plotové zdi se sousedním objektem, která bude do konce
roku 2018 dokončena. V roce 2019 proběhne vlastní realizace hřiště. Finanční prostředky jsou
zařazeny do návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2019 – úkol probíhá
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:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-2.1/2018

Bod 3 – Projednání a schválení složení KV a FV
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy jednotlivých zvolených předsedů výborů ZMM. Nejprve
bylo potřeba schválit vlastní počet členů jednotlivých výborů a následně vlastní personální
obsazení. Dle § 118 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, musí
být počet členů výborů lichý a dle § 119 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pak musí být nejméně 3členné. Předsedající navrhl, aby oba výbory byly
5členné.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje ustanovení FV v celkovém počtu 5 členů.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-3.1.1/2018
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje ustanovení KV v celkovém počtu 5 členů.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-3.1.2/2018

Předsedající navrhl, aby volba členů KV proběhla veřejným hlasováním, jelikož je počet členů
navržen v ustanoveném počtu členů výboru. Předsedající navrhl hlasovat o předloženém návrhu
předsedy KV zast. Procházky hromadně.
Předsedající shrnul nominace:
Za Nezávislé za čisté a klidné Modřice
- Bernátová
Za ANO 2011
- Mikuš
Za KSČM
- Tomandl
Za ODS
- Brabec
Předseda KV zast. Procházka navrhl za členy KV zast. Sylvu Bernátovou, zast. Jiří Brabec, zast.
Erika Mikuše a zast. Richarda Tomandla.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje složení KV ZMM pro volební období 2018-2022 v tomto složení: předseda: Libor
Procházka, členové: Sylva Bernátová, Erik Mikuš, Richard Tomandl a Jiří Brabec.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-3.1.3/2018
Předsedající navrhl, aby volba členů FV proběhla veřejným hlasováním. Jelikož je nominováno 5
členů, navrhl předsedající hlasovat o každém zvlášť.
Předsedající shrnul nominaci:
Za ODS
- Slaný
Za KDU-ČSL
- Obdržálek
Za SZ
- Dolečková
Za ANO 2011
- Skalník
Za Nezávislí Za čisté a klidné Modřice
- Žák
Zast.Procházka stáhl nominaci RNDr. Žáka.
Předsedkyně FV zast. Koubková navrhla po stažení nominace p. Žáka za členy FV zast. Luďka
Slaného, p. Milana Obdržálka, pí Hana Dolečkovou a zast. Jana Skalníka.
Předsedající navrhl ve vztahu k úpravě nominací hlasovat o návrhu hromadně.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje složení FV ZMM pro volební období 2018-2022 v tomto obsazení: předsedkyně:
Kateřina Koubková, členové: Luděk Slaný, Milan Obdržálek, Hana Dolečková a Jan Skalník.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdržela
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-3.1.4/2018

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí
4.1 Vypořádání majetkových vztahů směnou pozemků
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a geometrický plán k návrhu směny pozemků mezi
městem Modřice p.č. 2025/54 o výměře 30 m² a firmou M PROPERTY s.r.o., p.č. 154/2 a 156/2 o
celkové výměře 30 m². Jedná se o pozemky na ulici Za Humny a směna je navržena pro narovnání
společné hranice s možností vybudování nového chodníku.
Doplňující komentář přednesla vedoucí majetkového odboru (dále jen „MO“) Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Skalník
Šiška

– navrhl oslovit majitele pozemku, aby zajistili opravu vypadlých vrat stodoly
na tomto pozemku
– slíbil majitele oslovit

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje směnu pozemků parc. č. 2025/54 o výměře 30 m² v majetku města Modřice za
pozemky parc. č. 154/2 a 156/2 o celkové výměře 30 m² v majetku společnosti M PROPERTY s.r.o.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-4.1/2018

4.2 Vypořádání pozemků parc. č. 2102/2 a 1741
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, mapový podklad, žádost o vzájemné započtení a
geometrický plán k žádosti o směnu části pozemku p.č. 2102/2 v majetku města Modřice o výměře
22 m² za část pozemku p.č. 1741 o výměře 38 m² v majetku společnosti EXICOM spol. s r.o.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí žádost o směnu části pozemku parc. č. 1741 o výměře cca 38 m² v majetku
společnosti EXICOM spol. s r.o. za část pozemku parc. č. 2102/2 o výměře cca 22 m² v majetku
města Modřice a odkládá rozhodnutí o směně do doby vyřešení stavebního povolení na
vybudování oplocení citovaných pozemků.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-4.2/2018

4.3 Připomínka Ing. N. k nájemní smlouvě ve věci užívání pozemků parc. č. 39/11 a 49/1
V podkladech zastupitelé obdrželi shrnutí dosavadních informací, stanovisko k jednotlivým
připomínkám, mapový podklad, korespondenci Ing. N. a text nájemní smlouvy na pronájem
pozemků p.č. 39/11 a 49/1.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili
Tomandl
Höklová
Šiška

– jak je myšleno, že to máme vzít na vědomí?
– připomínky se týkaly nájemní smlouvy a ta byla schválena RMM
– je myšleno vzít na vědomí připomínky

17:37 příchod zast. Bernátová
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí připomínky Ing. N. ze dne 17.11.2018 k předložené nájemní smlouvě na
užívání pozemků parc. č. 39/11 a 49/1 a podstupuje je do vypořádání RMM, pod jejíž kompetenci
tyto spadají.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-4.3/2018

4.4 Žádost o souhlas s uložením ornice
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, mapový podklad stavby, žádost o souhlas s uložením
ornice od společnosti KOTONA, a.s., Zámecká 2, Jirny, IČ 27626288, podrobný mapový podklad
dotčených pozemků a 2 varianty řešení sejmutí ornice. Pozemky, ze kterých se bude skrývat
ornice z důvodu stavby jsou při dálnici D2 za objektem Sconta p.č. 1975/1, 1975/3 a 1975/39.
Ornici žádají uložit na pozemky v majetku města p.č. 1461/5, 1461/1, 1461/4 a 1461/11.

Zápis č. 2/2018 ze zasedání ZMM

Strana 8 (celkem 32)
Volební období 2018-2022
Zapsala Lenka Knotková, DiS.
dne 10.12.2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová, seznámila zast. zejména se stanoviskem
soukromého zemědělce, který pozemky obdělává a svým vyjádřením návoz zeminy doporučil.
V diskusi vystoupili:
Bernátová

Šiška
p. Janík (fy KOTONA)

Šiška
Bernátová
p. Janík (fy KOTONA)
Skalník
Šiška

– připomněla historii této kauzy, kdy fy KOTONA žádala o změnu
územního plánu,aby mohla realizovat svoje záměry s dostavbou
komerční zóny a dle tehdejších pravidel jí nebylo vyhověno. O 3
měsíce později podala opět žádost o změnu územního plánu, která
až na změnu data byla naprosto totožná s tou předchozí a tentokrát
RMM dala doporučení k jejímu schválení a ke změně ÚP došlo. Nyní
žádají o možnost uložení zeminy na městské pozemky. Vyjádřila
obavu, aby se ZMM schválením nedopustilo něčeho, z čeho by se
stal Primál č. 2. Jedná se o velké množství ornice, které chce firma
odvézt na naše pozemky. Podle přílohy 2 v podkladech, které jsme
obdrželi, až 18 tis. m 3, což představuje cca 2,5 tisíce nákladních aut
a podle přílohy č. 3 až 25 tisíc m 3, což je cca 3,2 tisíce nákladních
aut. Dále se zeptala, kudy by se zemina vozila a kdo bude kontrolovat,
zda se opravdu jedná o zeminu? Protože do lokality Vajdl, kam by se
ornice vozila, je přístup pouze po polní cestě a dosud je zde zákaz
vjezdu vozidel. Uvedla, že si neumí představit, jak by tato cesta pak
vypadala.
– poopravil sdělení paní Bernátové. Dnes se jedná o návrh na
případné schválení uložení zeminy.
– naše žádost směřuje k tomu, abychom dohodli všechny podmínky
k tomuto případnému uložení. Kontrola zeminy je možná ještě na
staveništi, než se tato odveze. Ještě uplynou 2 – 3 roky, než dojde k
realizaci.
– bude stanovena osoba, která na to bude dohlížet
- zeptala se zástupce firmy Kotona, která z příloh platí.
- odpověděl, že příloha č. 2 a že se jedná cca o 14 tisíc m 3 ornice
– zatím nikdo neukázal, kudy budou tyto auta projíždět, po jakých
silnicích. Měli bychom toto vědět dopředu.
– podmínky, způsob a doba návozu budou stanoveny ve smlouvě o
uložení zeminy

Návrh na usnesení (Bernátová):
ZMM odkládá projednání žádosti fy KOTONA o souhlas s uložením a rozprostřením ornice na
pozemky ve vlastnictví města Modřice na příští zasedání ZMM dne 4.3.2019 s tím, že do této doby
fy KOTONA a dodá podrobné informace k celé akci: trasování přepravy ornice, počet nákladních
vozidel a přesné vymezení městských pozemků, na které se ornice bude vozit.
Protinávrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje uložení ornice z pozemků p.č.1975/1, 1975/3 a 1975/39 na pozemcích p.č. 1461/1,
1461/4 a 1461/11 za podmínky uzavření smlouvy o uložení ornice se stanovením podmínek pro
uložení a rozprostření ornice, předložené na dalším zasedání ZMM.
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Hlasování o protinávrhu na usnesení (Šiška):
10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna)
3 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-4.4/2018

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2018
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-10/2018 a výpočet
ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je naplněna ze 79,22% ve výši 98.123.860,29 Kč
(shodné období 2017
78,91% ve výši 89.215.027,33 Kč)
Strana výdajů je čerpána ze 43,15% ve výši 85.189.728,83 Kč
(shodné období 2017
40,04% ve výši 62.381.096,91 Kč)
Čerpáni rozpočtu je v obou porovnaných letech zkresleno plánovanou a v pozdějším termínu
zahájenou výstavbou víceúčelové sportovní haly.
Při porovnání skutečných příjmů a výdajů města je rozdíl ve výši + 12.934.131,46 Kč. Na příjmech
se bude v prosinci významně podílet druhá platba daně z nemovitosti, kterou velké subjekty platí
ve 2 termínech.
Na účtech má město finanční prostředky k 31.10.2018 ve výši 111.869.689,85 Kč a na úvěrech
dluží 31.700.875,01 Kč.
(v roce 2017 – účty 94.451.453,66 Kč; úvěry 34.442.505,32 Kč)
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou ve výši 39.600,- Kč.
Ukazatel dluhové služby, kde se projevuje jen úvěr na výstavbu PBDS je k 31.10.2018 – 2,99%
(před rokem byl k 31.10.2017 – 3,13%).
Zadluženost na 1 obyvatele je
6.042.87 Kč (2017 – 6.635.04 Kč)
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele je
14.917.65 Kč (2017 – 13.757,76 Kč)
Doplňující komentář přednesl vedoucí finančního odboru (dále jen FO) Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice za období 1-10/2018.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-5.1/2018
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5.2 Projednání odměn členům výborů ZMM a komisí RMM
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy odměn členům výborů ZMM a nově komisí RMM, kteří
nejsou členy ZMM. Dle platné aktualizované legislativy musí odměny členům komisí RMM nově
schvalovat ZMM.
Návrhy odměn:
FV – Dolečková, Obdržálek 1.200,- Kč
KV – všichni byli členy ZMM
KSDÚP – Hökl, Vostřejš, Zeman
1.000,- Kč
KŽP – Doleček I., Mareček, Pokorná, Tomandlová 1.000,- Kč
SZK – Homolková, Ergensová
1.000,- Kč
KŠK – Brenner, Kačín, Ventrubová, Woodová
2.500,- Kč
Koubková
2.000,- Kč
Brennerová, Cupalová, Hejtmánek, Krautová
1.000,- Kč
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odměny za 2. pololetí 2018 členům FV, KSDÚP, KŽP, SZK a KŠK, kteří nejsou
členy ZMM ve výši 1.000,- Kč – Hökl Libor, Vostrejš Radek, Zeman Michal, Doleček Ivan, Mareček
Jan, Pokorná Pavla, Tomandlová Jaroslava, Homolková Libuše, Ergensová Radvana, Brenerová
Jaroslava, Cupalová Regina, Hejtmánek Tomáš, Krautová Markéta; ve výši 1.200,- Kč – Dolečková
Blanka, Obdržálek Milan; ve výši 2.000,- Kč – Koubková Kateřina a ve výši 2.500,- Kč – Brenner
Roman, Kačín Martin, Ventrubová Lenka a Woodová Hana.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-5.2/2018

5.3 Rozpočtové opatření č. 6/2018
V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 6/2018, které provedla RMM dle
pověření ZMM pro zachování rozpočtové kázně včetně komentáře k RO.
Jednalo se na straně výdajů o přesun částky na dopravu do lokality Bobrava do jiného paragrafu,
na začlenění výdajů dotace bezplatné stravy MŠ, navýšení příspěvku IDS – nadstandard –
doprava Bobrava, na výdaje volby ZMM a vrácení dotace Zefektivnění činnosti orgánů města pro
nesplnitelnost požadavků poskytovatele dotace.
Na straně příjmů se jednalo o dotace na bezplatnou stravu MŠ, dotace opravy kapličky, volby ZMM,
vyúčtování služeb, vyúčtování osvětlení reklamy, vyšší věcná břemena, pronájem areálu Pod
Kaštany, prodeje reklamních předmětů, pronájmů MÚ a získání dědictví po zemřelém p. Kopečkovi.
Strana příjmů je po RO
123.856.200,- Kč
Strana výdajů je po RO
197.406.800,- Kč
Financování (úvěr)
2.770.000,- Kč
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Schodek rozpočtu
76.320.600,- Kč
Schodek bude srovnán rozpočtovou rezervou let minulých.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
Šiška

Bernátová
Šiška

– zeptala se na položku 5364
– vysvětlil, že se jedná o dotaci Zefektivnění činnosti orgánů města, která
musela být vrácena, jelikož nebylo město schopno splnit nastavení
podmínek dotačního titulu, zejména ve věci výběrových řízení, na které se
nikdo nepřihlásil.
– zeptala se na dům po p. Kopečkovi, co s ním město zamýšlí?
– zatím je vyklizen a po novém roce přijde město s návrhem řešení

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 6/2018 provedené RMM.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-5.3/2018

5.4 Rozpočtové opatření č.7/2018
Na stůl zastupitelé obdrželi opravené RO č.7/2018, kterým před koncem roku ZMM upravuje příjmy
města a výdaje dle skutečnosti a to ve vztahu k provedeným či přesouvaným investičním akcím
včetně podrobného komentáře k jednotlivým úpravám.
Strana příjmů se zvyšuje o 5.895.000,- Kč na 129.751.200,- Kč, kde hlavní podíl na zvýšení mají
zvýšené daňové výnosy a druhou složku tvoří obdržené dotace ZŠ v celkové výši 460.000,- Kč.
Strana výdajů se ponižuje o 76.860.100,- Kč na 120.546.700,- Kč, kde hlavní podíl má pozdější
zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly s převodem 61.000.000,- Kč a ostatní investiční akce
buď dokončené a provedené levněji nebo opět přesunuté do dalšího roku s celkovým objemem
14.400.000,- Kč (jedná se o chodníky Nádražní, Chrlická, kanalizace Za Humny, rekonstrukce
Hybešova 596 – četa, generel odkanalizování, dětské hřiště Bobrava, zásahové vozidlo JSDH,
informační systém města, VO Chrlická a další viz přiložená tabulka investic.)
RO č.7/2018 se rozpočet stává přebytkovým s přebytkem 9.204.500,- Kč a financováním
2.770.000,- Kč. Je ještě možné, že do konce roku město obdrží větší daňové příjmy než jsou RO č.
7 upraveny.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
Diskuse neproběhla
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje RO č. 7/2018 rozpočtu města Modřice na rok 2018 na straně příjmů po RO
129.751.200,- Kč a na straně výdajů po RO 120.546.700,- Kč jako přebytkový s přebytkem
9.204.500,- Kč a financováním ve výši 2.770.000,- Kč. Přebytek rozpočtu bude přesunut do
rozpočtové rezervy rozpočtu města Modřice.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-5.4/2018

Bod 6 – Projednání rozpočtu města na rok 2019
6.1 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům
V podkladech zastupitelé obdrželi aktualizovanou tabulku Přehledu odměn neuvolněným
zastupitelům plánovanou od 1.1.2019 se schválenou úpravou odměny ve výši 100% možné částky
a komentář ke stanovení odměn neuvolněným zastupitelům.
Dle platné legislativy se nejdříve stanovuje, z kolika funkcí při souběhu více funkcí bude odměna
udělována. Dle zákona je možné odměňovat v součtu max. 3 funkcí. Odměny a jejich výši si
stanovuje ve vyhrazené působnosti samo zastupitelstvo obce. ZMM již schválilo výši odměn 100%
z možné částky. Referentka OVV a zpracovatelka návrhu předkládá ZMM 2 návrhy na usnesení.
Předsedající navrhl 2 usnesení
Návrh usnesení 1 (Šiška):
ZMM schvaluje poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Modřice ve
volebním období 2018-2022 z částky souhrnu 3 funkcí.
Návrh na usnesení 2 (Šiška):
ZMM schvaluje poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Modřice ve
volebním období 2018-2022 z částky za funkci, za níž ZMM stanovilo nejvyšší odměnu.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení 2 (Šiška):
ZMM schvaluje poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Modřice ve
volebním období 2018-2022 z částky za funkci, za níž ZMM stanovilo nejvyšší odměnu.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
0 pro
0 proti
15 se zdrželi
Návrh nebyl přijat
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Návrh usnesení 1 (Šiška):
ZMM schvaluje poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Modřice ve
volebním období 2018-2022 z částky souhrnu 3 funkcí.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro (Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Skalník,
Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdrželi (Šiška)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.1.1/2018
Jelikož bylo ustanoveno složení obou výborů a v pátek 7.12.2018 RMM na své mimořádné schůzi
schválila návrhy předsedů na složení komisí RMM, přistoupilo se ke schválení odměn jednotlivým
zastupitelům dle jejich zařazení a schválení maximální odměny. Odměny musí být schváleny
jmenovitě, jak ukládá zákon č. 128/2000 Sb. O obcích.
Dle schválených výborů a komisí:
Ventruba – neuvolněný místostarosta
Slaný – radní a člen FV
Doleček – člen RMM a předseda KŽP
Koubková – předseda FV, člena KŠK
Bernátová – členka KV, členka SZK
Skalník – člen FV, člen KŽP
Procházka – předseda KV
Putna – předseda SZK
Hökl – člen KSDÚP
Brabec – člen KV
Mikuš – člen KV
Tomandl – člen KV
Chybík – zastupitel

32.541,- Kč
10.244,- Kč
10.847,- Kč
6.629,- Kč
6.026,- Kč
6.026,- Kč
3.616,- Kč
3.616,- Kč
3.013,- Kč
3.013,- Kč
3.013,- Kč
3.013,- Kč
1.808,- Kč

V diskusi vystoupili:
Tomandl – uvedl, že se hlásil do KŽP a v navrhovaném seznamu není.
Šiška – odpověděl, že nebyl schválen
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Modřice pro volební období
2018-2022 ve výši Ventruba 32.541,- Kč, Doleček 10.847,- Kč, Slaný 10.244,- Kč, Koubková
6.629,- Kč, Bernátová 6.026,- Kč, Skalník 6.026,- Kč, Procházka 3.616,- Kč, Putna 3.616,- Kč,
Hökl 3.013,- Kč, Brabec 3.013,- Kč, Mikuš 3.013,- Kč, Tomandl 3.013,- Kč, Chybík 1.808,- Kč a to
od 1.1.2019.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Skalník, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdrželi (Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.1.2/2018
Další komentář
Šiška – uvedl, že na minulém ZMM byly projednávány náhrady ušlého výdělku pro zastupitele,
kteří jsou podnikateli. U zastupitele Mikuše, který o náhradu rovněž žádal, bylo prověřeno, zda má
na náhradu nárok, pokud je i zároveň zaměstnancem.
Na základě prověření a dle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění
pozdějších předpisů, má na náhradu ušlého výdělku nárok každá podnikající osoba. Předsedající
navrhl usnesení č. Z1-7.7.1/2018 zrušit a přijmout usnesení nové se všemi dotčenými zastupiteli.
Návrh na usnesení 1 (Šiška):
ZMM ruší platnost usnesení Z1-7.7.1/2018 ze dne 5.11.2018
Hlasování o návrhu na usnesení 1:
14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Putna, Skalník,
Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdrželi (Hökl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.1.3/2018
Návrh na usnesení 2 (Šiška):
ZMM schvaluje neuvolněným zastupitelům Bernátové, Mikušovi, Procházkovi, kteří jsou
podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou
činnost, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele ve volebním období
2018-2022 ve výši 350,- Kč/hod. Náhrady budou poskytovány od 11.12.2018 formou měsíčních
úhrad.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení 2:
14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Putna, Skalník,
Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdrželi (Hökl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.1.4/2018

6.2 Projednání a schválení rozpočtu sociální fondu města Modřice na rok 2019
V pokladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2019
včetně přílohy č. 2 kategorizace zaměstnanců pro účely sociálního fondu. Rozpočet je navržen dle
platných legislativních ustanovení a předkládá jej k projednání referentka OVV Bc. Vojtová.
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V diskusi vystoupili:
Bernátová
Šiška

– zeptala se, kdo je paní Tymchyshyn
– jedná se o uklízečku

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2019.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.2/2018

6.3 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 2019
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh na zařazení dotací spolkům a organizacím do rozpočtu
města na rok 2019 zpracovaný v jednotné tabulce včetně všech žádostí podaných jednotlivými
žadateli, vypracované vedoucím FO Ing. Mulíčkem. V návrhu jsou všechny opakující se žádosti
navrženy k zařazení ve výši roku 2018, mimo stabilní uživatele bývalé tělocvičny (Sokol, MNK a
MFK), kteří si hradí pronájmy přechodných sportovišť mimo Modřice pro svoji sportovní činnost po
dobu výstavby nové haly. Předsedající předložil návrh na projednání zpracovaných a navržených
výší dotací a příspěvků souhrnně. V případě nesouhlasu pak o každé dotaci jednat samostatně.

V diskusi vystoupili:
Skalník
Šiška
Bernátová

– proč není příspěvek pro církev?
– nepodali žádost
– navrhla nohejbalistům místo částky 778 tis. Kč částku jako vloni 525
tis. Kč, jelikož jejich zdůvodnění v žádosti o dotaci je absolutně
nedostačující. Není zde jediná zmínka, že např. platí nájem, který dřív
neplatili. Důvody pro navýšení dotace uvedené v žádosti jsou
naprosto vágní – např. MNK Modřice je pokračovatelem nohejbalové
činnosti, svými úspěchy je v naší zemi i ve světě skvělým
reprezentantem Modřic, hlavní hráči jsou členy reprezentace ČR,
věnuje se rekreační oblasti atd. Sokolu Modřice ze stejných důvodů
také navrhla částku jako vloni 75 tis. místo požadovaných 154.800 Kč.
Co se týká žádosti městského fotbalového klubu, tak tam je důvod
navýšení precizně vysvětlen. Myslivecký spolek požadoval 45 tis. Kč
a v návrhu je 40 tis. Kč. Zde považuje zdůvodnění navýšení o 5 tis.
Kč proti loňskému roku za naprosto dostatečné – zvýšení ceny
nakupované pšenice, kukuřice a ječmene o 20 až 30%. Navrhla tudíž
částku 45 tis. Kč.
Český svaz včelařů požaduje částku 15 tis. Kč a v návrhu je 10 tis. Kč.
Vzhledem k prospěšnosti jejich činnosti navrhla navýšení o 5 tis. Kč
na uvedenou částku 15 tis. Kč.
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Skalník
Chybík
Bernátová

– když žádají o navýšení dotací, jen fotbalisté podali dostačující vysvětlení,
ostatní ne. Ví se, kam ty peníze půjdou u ostatních žadatelů?
– považuje žádost modřických nohejbalistů za relevantní – reprezentují
Modřice na špičkové úrovni
– reagovala tím, že toto vůbec nezpochybňuje, ale žádost o dotaci resp.
zdůvodnění jejího navýšení, kterou zpracovával p. Jahoda, a kterou se má
ZMM řídit je tristní.

Projednání rozporovaných návrhů dotací
Návrh dotace 778.000,-Kč pro Městský nohejbalový klub Modřice
1. protinávrh na usnesení k dotaci Městský nohejbalový klub Modřice (Bernátová)
Dotace pro Městský nohejbalový klub ve výši 520.000,-Kč.
Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1.protinávrhu na usnesení:
4 pro (Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
10 proti (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Doleček, Chybík)
1 se zdržel (Skalník)
1. protinávrh nebyl přijat.

Návrh dotace 154.000,-Kč pro Sokol Modřice
1. protinávrh na usnesení k dotaci Sokol Modřice (Bernátová)
Dotace pro Sokol Modřice ve výši 75.000,-Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
3 pro (Tomandl, Bernátová, Procházka)
10 proti (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Doleček, Chybík)
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)
1.protinávrh nebyl přijat.

Návrh dotace 40.000,- Kč pro Myslivecký spolek Modřice
1. protinávrh na usnesení k dotaci Myslivecký spolek Modřice (Bernátová)

Dotace pro Myslivecký spolek ve výši 45.000,- Kč
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
11 pro (Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházková, Chybík, Doleček, Ventruba, Koubková, Brabec,
Hökl, Skalník)
0 proti
4 se zdrželi (Slaný, Šiška, Chybíková, Putna)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.3.1/2018

Návrh dotace 10.000,- Kč pro Český svaz včelařů
1. protinávrh na usnesení k dotaci Český svaz včelařů (Bernátová):

Dotace pro Český svaz včelařů ve výši 15.000,- Kč.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
12 pro (Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházková, Chybík, Doleček, Ventruba, Koubková, Brabec,
Hökl, Putna, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Slaný, Šiška, Chybíková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.3.2/2018

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotací a příspěvků organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města
Modřice na rok 2019 v celkové výši 2.185.800,- Kč rozdělené dle projednané výše jednotlivým
žadatelům.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.3.3/2018

6.4 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2019
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku návrhu realizace investičních akcí města zařazených do
návrhu rozpočtu města na rok 2019. Celkově je jedná o částku 213.184.700,- Kč, ze které největší
část tvoří dokončení výstavby víceúčelové sportovní haly 180 mil. Kč.
Z dalších větších předsedající zmínil:
Rekonstrukce objektu Hybešova 596 – četa – dokončení
5.000.000,- Kč
Skladová hala posypového materiálu Hybešova
2.500.000,- Kč
Workout Sokolská
2.800.000,- Kč
Územní studie HUKO
1.600.000,- Kč
Dopravní automobil JSDH
1.500.000,- Kč
Rekonstrukce – půdní vestavba radnice
3.500.000,- Kč
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4.785.700,- Kč

Do návrhu jsou zařazené i akce, které nebyly v roce 2018 dokončeny či vůbec započaty.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
Koubková
Bernátová
Šiška
Skalník
Mulíček
Skalník
Šiška
Procházka
Hökl

– zeptala se na projekty Modernizaci učeben a projekt Dešťovka
– Modernizace učeben se týká školy na ul. Benešova a projekt Dešťovka se
týká obou budov
– o co se jedná u projektu půdní vestavba radnice?
– odpověděl, že je potřeba nových kanceláří a přemístění archivu, jelikož
současný stav není dostačující
– zeptal se na informační systém města
– SF a HW pro komplexní agendu od přestupků po účetnictví, poplatky,atd.
– jak to vypadá s kamerovým systémem?
– bude zrealizován v roce 2020, je zařazen ve střednědobém výhledu
– zeptal se, co obnáší položka pamětní deska a městský hrob?
– úprava volného hrobového místa včetně desky pro zemřelé osoby, o které
se musí postarat město

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení investičních akcí města Modřice do rozpočtu na rok 2019 dle
předloženého návrhu v celkové výši 213.184.700,- Kč.
Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1se zdrželi (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.4/2018

6.5 Projednání a schválení rozpočtu města Modřice na rok 2019
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu města Modřice na rok 2019, který připravila na
základě vznesených návrhů a požadavků pracovní skupina starosta Šiška, místostarostka
Chybíková a vedoucí FO Mulíček. Rozpočet byl dle zákona ve stanovené lhůtě zveřejněn, vyvěšen
na ÚD a dne 3.12.2018 proběhlo veřejné projednání návrhu s veřejností, za účasti 6 zastupitelů a
4 občanů.
Rozpočet je dle zákona předložen v odvětvovém a druhovém členění s přílohami investiční akce –
návrh a dotace – návrh.
Na straně příjmů je celková částka navržena ve vztahu k predikci MF v reálném horizontu roku
2018 a s určitou rezervou.
Celkové navržené příjmy bez zařazení dotačních titulů jsou ve výši 131.522.200,- Kč
Na straně výdajové je vycházeno zejména z požadavků na obnovu a údržbu města a největší
investiční akce víceúčelové sportovní haly.
Celková výše výdajů je navržena
301.433.100,- Kč
Výše splátek úvěrů je
2.850.000,- Kč
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Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem – 169.910.900,- Kč, který bude vyrovnán
z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého úvěru na výstavbu sportovní haly ve výši
79.000.000,- Kč.
Jelikož bylo období mezi volebními období, nebyl tento rozpočet projednán ve FV, neboť ten nebyl
v době zveřejnění ještě ustanoven.
Dle navrženého rozpočtu a finančního krytí by město mělo mít na konci roku 2019 na rozpočtové
rezervě částku 11.740.800,- Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2019 ve výši 131.522.200,- Kč na straně příjmů a
ve výši 301.433.100,- Kč na straně výdajů jako schodkový se schodkem -169.910.900,- Kč a
financováním ve výši 76.150.000,- Kč. K vyrovnání schodku bude využita rozpočtová rezerva
města z předchozích let.
Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík)
2 proti (Procházka, Bernatová)
3 se zdrželi (Mikuš, Tomandl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.5.1/2018
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice rok 2019 třídy druhového třídění
dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZMM
stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice roku 2019 schválené investiční akce
v roce 2019 a schválené dotace v roce 2019.
Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník)
2 proti (Procházka, Bernatová)
2 se zdrželi (Mikuš, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.5.2/2018
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2019.
Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš)
2 proti (Procházka, Bernátová)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.5.3/2018

6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení na schválení závazných ukazatelů zřízených
příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Modřice včetně jejich předložených rozpočtů na rok 2019.
Těmto organizacím město jako jejich zřizovatel stanovuje závazné ukazatele rozpočtu, které bez
vědomí a povolení města nesmí překročit.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Koubková
– zeptala se, jestli bude pro ZŠ závazných 7.029 tis nebo 7.324 tis.
Mulíček
– odpověděl, že 7.324. tis
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019,
kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 2.444.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření
v max. výši 2% provozního příspěvku 2.444.000,- Kč a náklady na platy SU 521 ve výši 382.000,Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.6.1/2018
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019,
kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 7.324.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření
v max. výši 2% provozního příspěvku 7.324.000,- Kč a náklady na vždy SU 521 ve výši
1.698.000,- Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-6.6.2/2018
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Bod 7 – Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020-2021
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na
období 2020-2021, který má mít město dle zákona č. 250/2000 Sb. schválen minimálně na 2 roky.
Výhledy jsou zpracovány vedoucím FO Ing. Mulíčkem dle předpokládaných výnosů a
mandatorních výdajů s doplněním plánovaných investičních akcí.
Rok
Příjmy
Výdaje
Přebytek
Financování
Investice
Rezerva 31.12.2020

2020
133.000.000,124.000.000,9.000.000,-8.700.000,33.000.000,12.040.000,-

2021
137.000.000,128.000.000,9.000.000,-8.800.000,35.000.000,12.240.000,-

Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na období 2020-2021.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník)
0 proti
4 se zdrželi (Mikuš, Tomandl, Procházka, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-7.1/2018

Bod 8 – Projednání strategického plánu rozvoje sportu města Modřice 2018-2025
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vlastní dokument Strategický plán rozvoje sportu
města Modřice 2018-2025, který každá obec ČR dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., O
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a dle přechodných ustanovení zavedena zákonem č.
230/2016 Sb., čl. II musí mít zpracován poprvé do 18 měsíců od nabití účinnosti tohoto ustanovení
(účinnost 1.1.2017). Starosta v návaznosti na členství města v DSO Šlapanicko, ve spolupráci
s Mgr. Bc. Sluštíkovou, zpracoval citovaný dokument, který by mělo ZMM přijmout. Jde o
dokument, který slouží jako podpůrný podklad při získávání dotací do oblasti sportu.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
Šiška

– podotkla, že jí v seznamu chybí hřiště za ZŠ na ul. Komenského
– vysvětlil, toto hřiště je součástí areálu základní školy

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Strategický plán rozvoje sportu města Modřice 2018-2025.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-8.1/2018

Bod 9 – Projednání OZV
9.1 OZV o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k návrhu změny OZV č. 4/2017, o stanovení veřejných
prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a vlastní aktualizovaný text
vyhlášky. Změna spočívá v rozšíření zákazu konzumace o pozemek v okolí obnoveného provozu
potravin na ul. Husova a to na doporučení strážníků MP, neboť notoričtí konzumenti se začali
stahovat ze zakázaných ploch do této lokality. Ve vyhlášce se vlastní text zachovává a mění se
nebo spíše rozšiřuje se příloha – mapové podklady.
Doplňující komentář přednesla vedoucí odboru vnitřních věcí (dále jen OVV) Mgr. Žaloudkové.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje OZV č. 3/2018 o stanovení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje
konzumace alkoholických nápojů.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-9.1/2018

Bod 10 – Projednání uspořádání architektonické soutěže na rekonstrukci a využití objektu
nám. Svobody 171
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vyhodnocení ankety z roku 2016 na budoucí využití
objektu nám. Svobody 171. Předkladatelkou návrhu na uspořádání soutěže je místostarostka
Chybíková, která přednesla doplňující komentář. Mimo jiné zmínila havarijní stav budov, ve
dvorních prostorách tohoto objektu, které zřejmě budou muset být zbourány.
V diskusi vystoupili:
Chybík
Procházka

– zhodnotil architektonickou soutěž jako nejlepší variantu
– jelikož je to památkově chráněný objekt, existuje nějaká jiná cesta
než architektonická soutěž? Původní záměr byl dům opravit. Dům
město vlastní už 3 roky a architektonická soutěž zabere min. další rok,
aniž by se s objektem cokoliv dalšího dělo. Myslí si, že výsledek
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Bernátová

Chybíková

Bernátová
Skalník

Chybíková
Bernátová

Šiška
Bernátová

Chybíková

Bernátová

architektonické soutěže, kterou město dělalo ke stavbě víceúčelové
sportovní haly, je diskutabilní a že by nemělo opakovat stejnou chybu.
– zpochybnila to, co bylo uvedeno v komentáři, že činnost České
komory architektů je upravena tak, aby rozhodování bylo
transparentní, nepodjaté a nestranné, protože tomu tak podle jejího
názoru při architektonické soutěži na stavbu víceúčelové sportovní
haly nebylo a zeptala se, zda se v tomto bodě bude projednávat i
budoucí využití tohoto objektu., protože z předložených materiálů
nevyplývá, jaké to budoucí využití bude. Co se týká provedené ankety
k využití a především počtu zúčastněných občanů, kterých bylo 8, tak
si myslí, že nemá žádnou vypovídací hodnotu.
– budoucí využití vzejde z té architektonické soutěže. Z ankety
vyplývá, že se tam nemůže vejít všechno. Návrh rady byl muzeum
s informačním centrem a knihovna.
– ale stále z toho nevyplývá, jestli se budeme bavit o budoucím
využití? A architekti by měli postupovat podle zadání města
– mělo by být dáno co město, v budově chce. Měly by být dány
priority a nemělo by to být až moc svobodné, že z architektonické
soutěže vzejde využití.
– priority jsou dány, rada navrhla muzeum s infocentrem a knihovnou.
A dál co se vejde, to se vejde.
– s muzeem jsme souhlasili všichni, ale proč knihovna? Dále se
dotázala na statické posouzení stavu chlévů a na vyjádření
památkářů a na aspoň rámcový rozpočet.
– současná knihovna nevyhovuje svojí plochou na velikost obce. Stav
chlévů je katastrofální.
- zeptala se, proč by se knihovna nemohla dostavět v areálu radnice.
Uvedla, že by se měl brát ohled i estetickou stránku věci, protože
např. když viděla zmiňované chlévy, byla naprosto unesená, i když si
je vědoma, že jsou ve špatném stavu. Připomněla, že starosta
prosadil, aby se nezbourala budova staré sokolovny – hospody, tak si
myslí, že opravit chlévy by stálo za to. Pokud zde bude pouze
muzeum, kde jsou 2 akce za rok a knihovna, která zavírá v 17 hod.,
tak je tato budova mrtvá. Domnívá se, že když už město takový
objekt získalo, tak by měl žít.
- je zpracován stavebně technický průzkum a zabýval se tím i statik a
architektonická soutěž by měla popsat i to, jestli to zachovat nebo
nezachovat. Pokud vyhlásíme architektonickou soutěž a projednáme
to zadání, tak se to musí projednat s památkáři. Ale musí se
projednávat to, co je na papíře. Dopředu nám nikdo neřekne, jestli
tam knihovna může být. Památkáři do toho budou mluvit a architekti
se s tím budou muset porovnat.
– o knihovně rozhodla rada, ale domluva by měla být širší., např. i v
ZMM. Chtěla by se seznámit s materiály – jako např. se stanoviskem
památkářů. Pokud oni řeknou, že chlévy je potřeba zbourat, tak by se
tím město mělo řídit.
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Chybíková

Mikuš

Bernátová
Chybíková
Bernátová
Chybík

Bernátová
Chybíková
Chybík
Procházka

– stanovisko památkářů zatím nemáme, máme stavebně památkový
průzkum, ve kterém je návrh, co se má a co nemá zachovat a
dostanou ho i památkáři
– památkáři určují, co dělá budovu památkově chráněnou, takže
bychom se nejdřív měli zeptat jich, co můžeme a co ne. Památkově
historický průzkum máme, tak bychom ho chtěli vidět.
– jak dlouho máme vypracovaný stavebně památkový průzkum?
– odpověděla, že asi 1 rok
– tak proč už ho nemají památkáři?
– památkáři ho mít nemusí, protože my ani nevíme, jestli to chceme
nebo budeme opravovat. Rád by se do tohoto elaborátu podíval, co je
tam formulováno.
– takže dnes se nebudeme bavit o tom budoucím využití?
– ne, to musí vzejít z té architektonické soutěže
– bavíme se o tom, jestli chceme tuto soutěž na revitalizaci tohoto
domu.
– navrhl, aby rada předložila návrh na finanční strop pro tuto akci

Návrh na usnesení (Chybíková):
ZMM schvaluje uspořádání architektonické soutěže na investiční akci „Rekonstrukce domu na
náměstí Svobody č.p. 171, Modřice“ a pověřuje RMM administrací architektonické soutěže.
1. protinávrh na usnesení (Skalník):

ZMM schvaluje uspořádání architektonické soutěže na investiční akci „Rekonstrukce domu na
náměstí Svobody č.p. 171, Modřice“ a pověřuje RMM administrací podmínek této soutěže a
následné předložení ke schválení Zastupitelstvu města Modřice.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1.protinávrhu na usnesení (Skalník):
14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík, Skalník,
Mikuš, Bernátová, Procházka, Tomandl)
0 proti
1 se zdrželi (Slaný)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-10.1/2018

Bod 11– Jmenování zástupců města do školské rady
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář ke jmenování zástupců města jako zřizovatele ZŠ
Modřice ve Školské radě při ZŠ Modřice. V záři 2018 uplynul 3 letý mandát zástupcům města a je
tedy na ZMM jmenovat nové zástupce za město. Školská rada je stanovena ZMM jako 6-ti členná
a město jmenuje 1/3 jejích členů, tedy 2. V uplynulém období město zastupovali zast. Luděk Slaný
a zast. Marie Havlátová. RMM ve vztahu k ukončené činnosti zastupitele pí Havlátové, navrhuje
ponechat členem Školské rady zast. Slaného a jako druhým zástupcem jmenovat zast. Pavla
Dolečka.
Diskuse neproběhla
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Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM jmenuje zástupci zřizovatele města Modřice ve Školské radě při ZŠ Modřice pro období
2019-2021 zast. Luďka Slaného a zast. Pavla Dolečka.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-11.1/2018

Bod 12– Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2019
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2019 a emailovou korespondenci zast. Bernátové. V zaslané korespondenci zast. Bernátová žádá o úpravu
začátku zasedání ZMM z původně zavedených 17 hod. na 18 hod. a to z důvodu jejího pracovního
vytížení a při neschválení náhrad neuvolněným zastupitelům za zasedání ZMM i značné finanční
ztrátě za případné rušení vyučování. Ve vztahu k této žádosti starosta předložil návrh plánu
činnosti s úpravou začátku zasedání ZMM na 18 hod. a termíny zasedání ZMM a RMM vč.
ostatních činností komisí a výborů. Datumově jsou zasedání ZMM nastavena dle ustanovení
zákona č. 128/2000 Sb., O obcích.
Předložený návrh plánu činnosti nevylučuje svolání mimořádných zasedání ZMM ani schůzí RMM.
V diskusi vystoupili:
Bernátová

– poděkovala přítomným zastupitelům za vstřícnost

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2019 dle předloženého návrhu.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-12.1/2018

13 - Diskuse, různé
13.1 Dodatek č. 40 nájemní a provozní smlouvy ze dne 12.3.2002
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vlastní text Dodatku č. 40 Nájemní a provozní
smlouvy ze dne 12.3.2002 na provozování splaškové kanalizace města Modřice provozovatelem
BVK, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno, IČ 46347275. BVK předkládají návrh na výši stočného 34,63
Kč/m³ bez DPH, částku za pronájem kanalizační sítě ve výši 4.280.000,- Kč bez DPH a na úplatu
za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2018 ve výši 5.000,- Kč.
Stočné pro Modřice a všechny obce napojené na BVK bylo v roce 2018 ve výši 33,62Kč/m³ bez
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DPH, což pro rok 2019 znamená nárůst o 3%. Nicméně se vedení města podařilo s BVK vyjednat
předložení nižšího stočného než má Brno (35,42Kč/m³ bez DPH). Pronájem je rovněž zachován
na rovině roku 2018, neboť BVK budou do oprav v Modřicích během roku investovat 1.700.000,Kč (ul. Poděbradova a Pilcova).
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje tarif stočného ve městě Modřice pro rok 2019 ve výši 34,63Kč/m³ bez DPH a cenu
nájemného za užívání kanalizační sítě města Modřice ve výši 4.280.000,- Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-13.1.1/2018
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dodatek č. 40 k Nájemní a provozní smlouvě ze dne 12.3.2002 uzavřené mezi
městem Modřice (pronajímatel) a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. (nájemce).
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-13.1.2/2018

13.2 Nadstandard hromadné dopravy v rámci IDS JMK
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a e-mailovou korespondenci k vyčíslení částky za
požadovaný nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2019 pro město Modřice od
společnosti KORDIS JMK s.r.o., která spočívá v provozování noční linky N94 z centra Brna do
Modřic po celou dobu roku 2019. Částka je stanovena ve výši 506.018,- Kč, což je o více jak
14.000,- Kč méně než v roce 2018.
2018 – 520.600,- Kč
2017 – 480.954,- Kč
2016 – 472.896,- Kč
2015 – 459.506,- Kč
Město dále do systému IDS JMK hradí příspěvek na financování IDS JMK ve výši 50,Kč/obyvatele, což je ve výši 262.300,- Kč (5.246 obyvatel)
Diskuse neproběhla
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Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje dle čl.V, odst. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK finanční
příspěvek za nadstandard dopravní obslužnosti pro město Modřice v roce 2019 ve výši 506.018,Kč.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-13.2/2018

13.3 Zrušení usnesení č. 3Z-4.1/2015 ze dne 9.3.2015
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k návrhu na zrušení usnesení č. 3Z-4.1/2015 ze dne
9.3.2015 a text usnesení. Svým rozhodnutím ZMM uložilo starostovi města zajistit zveřejňování
zápisu ze zasedání ZMM v Modřickém zpravodaji. Předsedající předložil návrh na zrušení tohoto
usnesení, které podpořil značným rozmachem elektronizace a dostupnosti elektronických médií,
neboť zápisy jsou v celém znění zveřejňovány na webových stránkách města. Současně je možné
do zápisu v provozní době úřadu nahlédnout u asistentky starosty.
Tento návrh předložil z podnětu občanů, pro značný obsah zpravodaje a pro úsporu na nákladech
za vydávání, kdy čtvrtletní čísla po zasedání ZMM mohou být až o ½ levnější.
V diskusi vystoupili:
Bernátová

– Uvedla, že zrušení zveřejňování zápisů z jednání ZMM ve
Zpravodaji měly v programu jak ODS, tak KDU, takže to pro ni není
překvapení, stejně jako, že starosta jako hlavní důvod uvádí negativní
ohlasy občanů a úsporu nákladů.
Finanční náklady na tento měsíčník nejdou z kapes ani vedení obce,
ani ZMM, ale jejich zdrojem jsou příjmy z daní daňových poplatníků.
Takže pro ty by se měl Zpravodaj vydávat a pokud se nemýlí, a
porovná-li výsledky voleb, minimálně jedné třetině občanů (daňových
poplatníků) tento model vyhovoval a líbil se jim. Má i osobní
zkušenost, že lidé, kteří se o politiku opravdu zajímají, zápisy ze ZMM
četli. Co se týká úspor nákladů, tak jí to připadá jako výsměch všem,
kteří mají IQ vyšší než 100, protože ti ví, že v rozpočtu našeho města
je částka za vydávání Zpravodaje tak směšná, že tento argument je
pouze výmluva. A i kdyby to pro někoho byla suma, která ohrožuje
naše finance, tak dnes jsme měli ideální možnost z ušetřených
prostředků na dotace, jako je např. 500 tis. Kč modřické farnosti,
která o ni letos po dlouhých letech nepožádala, přispět na rozšířený
Zpravodaj. To, že zápis bude uveden v elektronické podobě na
webových stránkách města Modřice, je problematické pro ty, co
počítač nemají, a to především pro seniory. Neví, kolik seniorů naše
město v současnosti má, ale domnívá se, vzhledem ke stárnutí naší
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Tomandl

Koubková

Tomandl
Šiška
Chybík

Bernátová

Mikuš
Šiška
Bernátová

Občan H.
Procházka

Šiška
Bernátová
Tomandl
Skalník
Šiška

populace, že to je nezanedbatelné číslo. A na ty vedení obce nemyslí.
Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby občané chodili na veřejná
jednání ZMM, ale všichni víme, jaká je situace. Zásadně s návrhem
usnesení nesouhlasí.
– podotkl, že v minulém volebním období díky zast. Konvalinkové
došlo ke zlevnění vydávání zpravodaje, i když se tomu město dost
bránilo
– sdělila, že zná spoustu občanů v důchodovém věku a většina se
pohybuje v internetovém světě. Domnívá se, že asi 5% lidí nepracuje
s internetem a ti mají možnost přijít. Takto by naše starší občany
neshazovala.
– takže vyloučíme občany, kteří neumí, nechtějí anebo nepoužívají
internet?
– jak je vylučujeme? Pokud nemají internet, mohou si přijít na úřad
zápis přečíst
- považuje to za správné nečíst litanie, které provází zasedání ZMM.
Je taky senior, je rád, že vychází usnesení a když to usnesení bude
chtít více dopodrobna, tak potom si najde cestu a přečte si celý zápis.
Nedělejme z lidí, kteří jsou senioři, nějaké hlupáky
- ohradila se, že toto vůbec ani nenaznačila ani neřekla a zeptala se,
jestli tím chtěl říct, že ti, co pracují na internetu, jsou chytří a ti, co ne,
tak jsou hlupáci?
– zápisy vám ve volbách pomohly, tak nechápu, proč to chcete zrušit
– toto je můj návrh usnesení, můžete podat protinávrh
– sdělila, že ona jako čtenář má velkou možnost číst to, co ji zajímá.
90 % Zpravodaje nečte, protože nemá děti školou povinné, nezajímá
ji, kolik odevzdaly papíru, a kde byly na výletě. Vybere si to, co ji
zajímá, a tak to dělá i s jinými tiskovinami. Domnívá se, že Zpravodaj
by měl být pro každou skupinu obyvatel Modřic. A navíc se jedná
pouze o 4 rozšířená vydání Zpravodaje
– zhodnotil, že pro něj, i když je programátor, je zpravodaj lepší, než
se dívat do počítače, když si bude chtít přečíst zápis ze zastupitelstva
– sdělil, že mu v návrhu usnesení chybí větší zjednodušení, jak zápis
na webu najít. Běžný občan to na webu nenajde, očekával by proto,
že přístup k zápisu bude jednoduchý
sdělil, že už se to realizovalo
– zrekapitulovala, proč vlastně byl zájem, aby byly zápisy
zveřejňovány ve zpravodaji
– vyjádřil svůj názor o zachování zápisů ve zpravodaji
– z jednacího řádu vyplývá, že zápisy musí být zveřejňovány na
elektronické úřední desce
– budeme zveřejňovat zápisy na elektronické úřední desce a webové
stránky jsou již upraveny pro rychlejší přístup k zápisu

Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM ruší usnesení 3Z-4.1/2015 a schvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání ZMM na webových
stránkách města Modřice s úpravou dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve
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znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto osobních
údajů.
1. protinávrh na usnesení (Bernátová)

ZMM schvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání ZMM v Modřickém zpravodaji a na webových
stránkách města Modřice s úpravou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto osobních
údajů
Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
5 pro (Skalník, Tomandl, Bernátová, Mikuš, Procházka)
9 proti (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík)
1 se zdrželi (Doleček)
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík, Doleček)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-13.3/2018

13.4 Školení zastupitelů
V podkladech zastupitelé obdrželi e-mailovou korespondenci a informace k projektu PROJEKT
ESO – semináře zdarma včetně doplňujícího komentáře k možnosti účasti zastupitelů v uvedeném
projektu, které nabízí pro vzdělání zastupitelů DSO Šlapanicko. Zájemce o semináře z řad
zastupitelů předsedající požádal, aby se hlásili u asistentky starosty. V případě velkého zájmu slíbil
zorganizovat seminář v Modřicích, v případě menšího bude seminář předán na DSO.
Diskusi neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí nabídku DSO Šlapanicko na účast na seminářích pro obecní zastupitelstvo.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-13.4/2018

13.5 Přihláška do SMS
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a nabídku na přihlášení města Modřice do Sdružení
městských samospráv.
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20:15 odchod zast. Tomandl
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení (Šiška):
ZMM zamítá přihlášku města Modřice do Sdružení místních samospráv.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Procházka, Bernátová)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 2Z-13.5/2018
13.6 Změna informačního řádu
Na stůl dostali zastupitelé návrh na usnesení – úprava specifikace rozsahu příspěvků do
Zpravodaje, jejímž předkladatelem je zast. Procházka.
Doplňující komentář přednesl předkladatel zast. Procházka.
Stávající informační řád města Modřice v čl. 2, kapitola 5 řeší rozsah příspěvků do Zpravodaje od
občanů a zastupitelů. Tento rozsah považuje za diskriminační, protože občan může využít 2 strany
na svůj příspěvek, z toho je 1 strana textu a druhá strana obrázku a zastupitel pak 1 stranu textu
včetně obrázků. Někteří přispěvatelé tato ustanovení porušují a mají příspěvky delší, než je
stanoveno. Bylo by proto dobré, aby podmínky byly stejné jak pro občany, tak i pro zastupitele.
Navrhuje proto usnesení, aby občané i zastupitelé mohli podávat příspěvky na 2 strany s
dvojnásobným počtem znaků než dosud, tj. z 2800 na 5600 znaků s tím, že je na vůli autora, zda
chce použít pouze text nebo obrázky. Navrhuje to jako kompenzaci za to, že se před chvílí
schválilo zrušení zveřejňování zápisů ve Zpravodaji. A to bude jako jedna z možností, jak zastupitel
může komentovat své vystoupení na ZMM ve větším rozsahu.
20:18 příchod zast. Tomandl
V diskusi vystoupili:
Koubková
Procházka

Koubková
Procházka

Tomandl

– u rozsahu příspěvků záleží, za koho se vyjadřuji, zda za sebe nebo za
organizaci zřizovanou nebo podporovanou městem
– uvedl, že škola je zřizována městem, proto se jí jeho návrh samozřejmě
netýká. Je to uvedeno i v informačním řádu. Ale je někdy diskutabilní, do
které kategorie patří některé další subjekty.
– upozornila na to, že všichni ti, co dostali dotace z městského rozpočtu mají
právo na neomezené publikování ve Zpravodaji
– uvedl, že potom by ti, kteří by chtěli do Zpravodaje přispívat bez omezení,
tak požádají o dotaci a otevře se jim cesta k delším příspěvkům, a to mu
nepřipadne jako správný přístup
– toto je návrh, který by mohl narovnat diskriminaci zastupitelů vůči občanům,
aby měli zastupitelé stejný rozsah jako občané, protože zastupují nejen sebe,
ale celou řadu občanů
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Šiška

Slaný
Skalník
Bernátová

– občané mají rozsah 2800 znaků plus fotografie celkem na 2 strany,
zastupitelé mají 2800 znaků plus fotografie na 1 stranu. Nevidím v tom
diskriminaci.
– navrhl, aby zůstal rozsah stejný, protože vyjádření zastupitele je politický
komentář a propagace toho politického subjektu, který zastupuje.
– Není fér, když můžu reagovat na neomezeně dlouhý článek/příspěvek
pana starosty cca 5600 znaků malým odstavcem resp. 2800 znaků.
- reagovala na vyjádření p. Slaného a přečetla pravidla pro zveřejňování
informací ve Zpravodaji, kde zdůraznila odstavec, kde je uvedeno, že ve
Zpravodaji není možné zveřejňovat politickou agitaci politických stran,
sdružení a hnutí. Tzn., když někdo napíše takový článek, tak nebude
zveřejněn.

Návrh na usnesení (Procházka):
ZMM ukládá RMM změnit v Informačním řádu města Modřice (interní směrnice č. 13/2015)
specifikaci rozsahu příspěvků do Zpravodaje, která je definována v článku 2 – Zpravodaj,
v odstavci 5, nově takto:
5.1.2. informační, beletristické a jiné diskuzní příspěvky kohokoliv (dále jen „příspěvky“) mohou být
publikovány v jednom čísle Zpravodaje s max. rozsahem do 2 tiskových stran (5 600 znaků vč.
mezer, tabulek, fotografií či obrázků).
5.1.3. sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva (dále jen „sdělení“) v jednom čísle
Zpravodaje s max. rozsahem do 2 tiskových stran (5 600 znaků vč. mezer, tabulek, fotografií či
obrázků) pro každého zastupitele.
Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na usnesení:
6 pro (Bernátová, Procházka, Tomandl, Mikuš, Skalník, Chybík)
1 proti (Slaný)
8 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Ventruba, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Doleček)
Návrh nebyl přijat.

Diskuse, různé
Bernátová
Šiška
Tomandl
Šiška
Chybík
Tomandl

– rozhodla rada, kdo bude členem redakční rady? Můžeme vědět
jména?
– sdělil jména členů RR – předseda Mareček, členové Hájek,
Zápecová, Strnadová, Kurečka
– vznesl dotaz, zda nevadí, že šéfa RR bude dělat člověk, který uvádí
nepravdy a lži ve svých článcích?
– nevadí, vy jste to dělali 40 let
– jmenování Marečka považuji za dobrou volbu, je to vzdělaný člověk,
má obrovské zkušenosti
– reagoval na Šišku: ty jsi byl taky svazák. Jen jsem uvedl, že pan
Mareček uváděl nepravdy a tyto nepravdy mu byly ukázány
v následném zpravodaji. Takže jestli toto vám nevadí. A mohu to
dokázat.
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Bernátová

Koubková
Bernátová
Koubková
Skalník
Koubková
Bernátová

Bernátová
Šiška
Bernátová
Šula
Bernátová

Chybíková
Mikuš
Šula

– uvedla, že od začátku letošního školního roku zaznamenala, že
hodně žáků ZŠ má pauzu mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním. A tu začala většina z nich trávit na dětském hřišti na
Rybníčku, kde dělají nepořádek a nepředstavitelně řvou. Na přátelské
domluvy nereagovali, a tak to nakonec řešila policie, ale situace se
nezměnila. Na dotaz, proč v této pauze nevyužívají školní hřiště na
Benešově ul. nebo za školou na Komenského sdělili, že to mají
zakázané a že v této době musí opustit prostory školy. Pokud je to
pravda, tak se zeptala zastupitelky Koubkové, ředitelky ZŠ, proč? Jak
si vedení školy představuje, kde žáci v této pauze jsou a co dělají?
Většina z nich se ohání tím, že jsou přece děti a tím pádem můžou
dělat cokoliv. V této souvislosti požádala ředitelku ZŠ o nápravu třeba
formou besed se žáky, kde budou poučeni, že nemají pouze práva,
jak se jim dnes pořád říká, ale i povinnosti.
– vysvětlila, že děti mohou tento volný čas trávit ve škole ve studovně
nebo mohou být venku, ale mimo areál školy
– proč nemohou být na hřišti za školou na Komenského?
– tak je družina, která má 180 dětí
– jak starých dětí se toto týká?
– týká se to dětí od 5. třídy
– požádala ředitelku školy, aby žáci, kteří do parku na Rybníčku chodí,
byli upozorněni, jak se zde mají chovat. Jedná se o žáky sedmých
tříd a starší.
– zeptala se, kolik byly celkové náklady na vydání knihy o Modřicích,
kolik bylo vytištěno výtisků a kolik se jich prodalo?
– zpaměti informace nezná, slíbil informace poslat emailem
– obrátila se na Šulu, zda zjišťoval zalévání zeleně pomocí vaků
– nedoporučují to lidé, kteří to vyzkoušeli
– obrátila se na Chybíkovou, zda zjistila možnost umístění značky
Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou Dopravní
obsluze vjezd povolen při vjezdu do areálu U Vlečky. Po řidičích, kteří
na této komunikaci parkují a přespávají a nejsou dopravní obsluh,
zde totiž zůstává velký nepořádek.
– komunikace není města, ale Remetu. Byli osloveni a slíbili prověřit
– zeptal se na lanovku v nových Modřicích – chybí jakákoliv cedulka
o limitech, váze uživatele
– provozní řád nemusí být, štítek měla firma doplnit, pokud ne,
budeme reklamovat

Ukončeno ve 20:47 hodin

Ověřovatelé:

Ing. Josef Šiška
starosta města

