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ZÁPIS Č. 6-ZMM/2019 
z 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 

02. prosince 2019 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina), omluveni zast. Bernátová a 

zast.Ventrubaomluven zastupitel Brabec, zastupitel Mikuš a zastupitelka 

Konvalinková, pozdější příchod 

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 

 

Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 18:04 hodin v zasedací síni modřické radnice. 

Předsedající přivítal přítomné zastupitele, občany a hosty a konstatoval, že jednání ZMM bylo 

řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 13 přítomných zastupitelů města, což je 

nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné. 

 

Z jednání se řádně omluvili zast. Bernátová a zast. Ventruba 

 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku: 

Ověřovatelé:   zast. Putna a zast. Hökl 

Zapisovatelka:  Lenka Knotková, DiS. 

 

Hlasování o návrhu předsedajícího: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat. 

 

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu jednání ZMM. 

Program:     

        Úvod 

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu 

2) Kontrola uložených úkolů 

3) Projednání majetkových transakcí 

4) Projednání hospodaření města Modřice v roce 2019 

4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2019 

4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 7/2019 

4.3 Schválení rozpočtového opatření č. 8/2019 

4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

5) Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2020 

5.1 Rozpočet sociálního fondu města na rok 2020 

5.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 

2020 

5.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2020 

5.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2020 

5.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým 

organizacím 
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6) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 

2021-2022 

7) Projednání Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na výstavbu „Víceúčelové 

sportovní haly Modřice“ 

8) Projednání OZV 

9) Zpráva o činnosti výborů ZMM 

9.1 Zpráva o činnosti FV 

9.2 Zpráva o činnosti KV 

10) Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2020 

11) Různé, diskuse 

Závěr 

Protinávrhy na program nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu programu: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh programu byl schválen. 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 5. řádného zasedání ZMM byl ověřen pouze určeným 

ověřovatelem zast. Koubkovou. Druhý ověřovatel zast. Tomandl i přes několikeré urgence zápis do 

dnešního dne neověřil. Dle metodického vedení z MV nemá na platnost zápisu zásadní vliv jeho 

neověření ověřovateli, ale je důležité, aby jej podepsal starosta. V tomto případě byl zápis ověřen 

jedním určeným ověřovatelem a tak byl společně s usnesením 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 zapisovatelkou 6. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 6. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Milana Putnu a zast. 

Libora Hökla. 

ZMM schvaluje program 6. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn. 

 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6Z-Ú1/2019 

 

 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu 

Předsedající přečetl zprávu o činnosti městského úřadu a o dění ve městě Modřice za období od 5. 

zasedání ZMM dne 02.09.2019 do dnešního dne a dodal, že zpráva bude nedílnou součástí 

zápisu. 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti městského úřadu a RMM za 

období od 5. řádného zasedání ZMM do 02.12.2019.  

 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-1.1/2019 

 

 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů 

V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání ZMM, radě a 

starostovi. Tato písemná zpráva bude součástí zápisu z dnešního jednání ZMM. Předsedající 

přečetl jednotlivé úkoly:  

 

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 

Ve věci nejsou žádné posuny, doposud město neobdrželo žádné vyrozumění o intenzifikaci 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 

Doposud nebyl zpracovatelem PD PPO Modřice proveden konečný soulad proveditelnosti PPO s 

navrhovaným severním obchvatem města a se ZÚR JmK. Dodavatel postupuje dle smlouvy o dílo 

a jejích dodatků – úkol probíhá 

 

Usnesení 11Z-12.1/2016 

ZMM ukládá RMM prověřit možnost vybudování vícegeneračního hřiště s venkovními posilovacími 

stroji na pozemku bývalé MŠ na Benešově ulici parc. č. 925 a do příštího řádného zasedání ZMM 

podat zprávu. 

Plnění úkolu 

Bylo vydáno stanovisko Odboru územního plánování Městského úřadu Šlapanice a je požádáno o 

vydání územního rozhodnutí na Stavební úřad MěÚ Šlapanice. Dne 24.10.2019 bylo zahájeno 

územní řízení na povolení stavby – úkol trvá 

 

Usnesení 5Z-3.2/2019 

ZMM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2102/2 o výměře cca 22 m² ve vlastnictví města 

Modřice za část pozemku parc. č. 1741 o výměře cca 38 m² ve vlastnictví společnosti EXICOM 

spol. s r.o. a pověřuje MO přípravou potřebných dokumentů ke směně. 



Zápis č. 6/2019  ze zasedání ZMM  Strana 4 (celkem 22)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsala Lenka Knotková, DiS.  dne 02.12.2019  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Plnění úkolu 

Majetkový odbor předkládá v bodě 3-Projednání majetkových transakcí dokumentaci k projednání 

směny pozemků – úkol splněn 

 

Usnesení 5Z-3.3/2019 

ZMM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 991/1 a pověřuje MO přípravou podkladů k prodeji. 

Plnění úkolu 

Majetkový odbor předkládá v bodě 3-Projednání majetkových transakcí dokumentaci k projednání 

směny pozemků – úkol splněn 

 

Usnesení 5Z-3.4/2019 

ZMM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1315/28 a části parc. č. 1315/36  za cenu 2550,- Kč /m² a  

pověřuje MO přípravou podkladů k prodeji. 

Plnění úkolu 

Majetkový odbor předkládá v bodě 3 - Projednání majetkových transakcí dokumentaci k projednání 

směny pozemků – úkol splněn 

 

Úkoly uložené bez usnesení: 

zast. Bernátová  

- Trvalý úkol starostovi – Zajišťovat průběžně informace o návozu zeminy v lokalitě u Primálu  

Plnění úkolu 

Dne 10.09.2019 bylo do datové schránky obdrženo Sdělení Stavebního úřadu Šlapanice odboru 

výstavby o stavu zahájeného řízení o odstranění úprav na pozemku parc. č. 1690/195. Dále 

proběhlo dne 10.10.2019 místní šetření svolané SÚ Šlapanice, po kterém doposud ze strany 

zhotovitele nebyly doloženy na stavební úřad potřebné dokumenty – úkol probíhá 

- Projednat se společností Agrofert (majitel drůbežáren) možnost vybudování chodníku 

Plnění úkolu 

Dne 30.10.2019 proběhlo jednání s ředitelem firmy Vodňanské kuře Ing. Petrem Komrskem ve 

věci možnosti a spolupráce na výstavbě chodníku od řeky Svratky po světelnou křižovatku u OC 

Olympia. Byl dohodnut postup na projektové přípravě a další případné spolupráci, kterou bude 

ředitel projednávat na představenstvu společnosti Agrofert. Jako podnět byla na společnost 

zaslána Žádost o převod dotčených pozemků stavbou chodníku – úkol probíhá 

 

Diskuse neproběhla 

 

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: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-2.1/2019 
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Bod 3 – Projednání majetkových transakcí 

3.1 Směna části pozemku parc. č. 2102/2 a 1741 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář ke směně pozemků parc. č. 2102/2 – část a 1741 – 

část mezi městem Modřice a společností EXICOM spol. s r.o. Směna byla schválena na minulém 

ZMM. Dnes je předložen geometrický plán, který určuje přesné výměry a označení směňovaných 

pozemků. 

Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje směnu části pozemků parc. č. 2102/2 a 1741 k.ú. Modřice, vymezené GP č. 3858-

51/2019 jako pozemek parc. č. 2102/3 o výměře 22 m² ve vlastnictví města Modřice a pozemek 

parc. č. 1741/2 o výměře 38 m² ve vlastnictví společnosti EXICOM spol. s r.o., IČ 60713909. 

 

Další protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o protinávrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.1/2019 

 

3.2 Nabídka podílu ve výši 45/218 k pozemku parc. č. 1988/25 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, nabídku firmy FARMING s.r.o., Rybná 716, Praha, IČ 

04257316 a korespondenci města Modřice k předložené nabídce ve věci odkupu podílu firmy 

Farming na pozemku parc. č. 1988/25. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

18:25 odchod zast. Skalník  

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá odkup podílu společnosti FARMING s.r.o. na pozemku parc. č. 1988/25. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro  

0 proti  

0 se zdržel  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.2/2019 

 

Hlasování se nezúčastnil zast. Skalník. 
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3.3 Nabídka pozemku parc. č. 460/11 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, aktualizovanou nabídku a znalecký posudek 

k nabídce na odkup pozemku parc. č. 460/11 předloženou pí M. H., Štefánikova 167, Rajhrad. 

Nabízený pozemek byl již v ZMM projednáván v roce 2017, kdy na něm bylo dluhové zatížení. 

Dnes je toto odstraněno. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

18:28 příchod zast. Skalník  

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka   –  Dle plánu daný pozemek leží z větší části pod koridorem severního 

obchvatu, proto nevím, jestli je rozumné tento pozemek kupovat? 

Sdělil, že bude hlasovat proti odkupu. 

zam. Höklová  – Koridor se bude zpřesňovat, dá se říci, že všechny pozemky jsou 

zasaženy ve stejné míře. Dá se říci, že město vykupuje pozemky se 

stejným zásahem. 

Mikuš   – Kolik pozemků už má město? Má v plánu je pak předat státu pro 

Severní obchvat? 

zam. Höklová   – Město může mít pak větší váhu při rozhodování a určit si, co by tam 

chtělo. 

Mikuš   – Pokud tam severní obchvat povede, bude zajímavé, jak se lidé 

dostanou k rybníku. 

Šiška     – V rámci projektu severního obchvatu je vše řešeno. 

Chybíková   – Koridor bude zúžen, bude tam vybudována komunikace a okolí si 

můžeme zušlechtit, abychom pomohli prostředí. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odkup pozemku parc. č. 460/11 k.ú. Modřice o výměře 2230 m² za cenu 240,- 

Kč/m² od pí M. H. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Brabec, Koubková, Slaný) 

2 proti (Procházka, Tomandl) 

2 se zdrželi (Mikuš, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.3/2019 

 

3.4 Prodej části pozemku parc. č. 801/5 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, mapový podklad, korespondenci města a žádost 

manž. M. a J. Ch., Spojovací 473, Modřice o odkup části pozemku parc. č. 801/5. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 801/5 manž. M. a J. Ch. za účelem narovnání 

vlastnických vztahů a pověřuje MO přípravou podkladů k prodeji. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti 

0 se zdrželi  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.4/2019 

 

3.5 Prodej části pozemku parc. č. 991/1 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, geometrický plán č. 3857-185/2019 a znalecký 

posudek č. 3302/62/2019 ke schválenému prodeji části pozemku parc. č. 991/1 Ing. J. B. a Ing. A. 

B. GP byl vytvořen pozemek parc. č. 991/55 o výměře 93 m² a znalecký posudek stanovuje cenu 

obvyklou ve výši 4.500,- Kč/m² bez DPH. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 991/1 k.ú. Modřice, vymezenou GP č. 3857-

185/2019 jako pozemek parc. č. 991/55 o výměře 93 m² za cenu ve výši 4.500,- Kč/m² bez DPH do 

společného jmění manželů Ing. J. B. a Ing. A. B. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Procházka, Mikuš, Tomandl, Skalník, Putna, Hökl, 

Koubková, Slaný) 

0 proti 

1 se zdržel (Brabec) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.5/2019 

 

3.6 Nabídka na odkup pozemku parc. č. 1555 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, nabídku Mgr. Bc. P. K. Ph.D. MBA, Makovského 

1177/1, Praha na odkup pozemku parc. č. 1555, korespondenci města Modřice a mapový podklad. 

Pozemek se nachází v prostoru mezi sjezdem z komunikace D52 a železniční tratí Brno-Břeclav a 

je pro město Modřice nepotřebný.  

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá odkup pozemku parc. č. 1555 od Mgr. Bc. P. K. Ph.D. MBA. 

 

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 6Z-3.6/2019 

 

3.7 prodej pozemků parc. č. 1315/28 a části parc. č. 1315/36 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a mapový podklad ke schválenému prodeji pozemků 

parc. č. 1315/28 a část parc. č. 1315/36 za cenu 2.550,- Kč/m² bez DPH. Prodej pozemků je 

upřesněn geometrickým plánem č. 3865-607/2019, kterým vzniká nově pozemek parc. č. 1315/38 

o výměře 55m².  

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1315/28 o výměře 41m² a části pozemku parc. č. 1315/36, 

vymezenou GP č. 3865-607/2019 jako pozemek parc. č. 1315/38, k.ú. Modřice o výměře 55m² za 

cenu 2.550,- Kč/m² bez DPH společnosti REO AMOS spol. s r.o. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-3.7/2019 

 
 
Bod 4 – Projednání hospodaření města Modřice v roce 2019 
 

4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2019 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-10/2019 s výpočtem 

ukazatele dluhové služby. 

Strana příjmů je plněna ze  75,27%  ve výši   98.351.174,85 Kč 

(shodné období 2018  78,91%  ve výši   89.215.027,33 Kč) 

Strana výdajů je čerpána z  53,36%  ve výši            165.180.795,42 Kč 

(shodné období 2018  40,04%  ve výši   85.189,728,83 Kč) 

Strana příjmů svojí částkou odpovídá danému období. Procentuální vyjádření je ovlivněno zejména 

daní z nemovitosti, která ve významném objemu bude plněna v měsíci prosinci, kdy budou 

přicházet druhé platby z rozložených plateb nad 50.000,- Kč. Strana výdajů pak velmi významně 

ovlivňuje stavba sportovní haly, kdy k velkým úhradám v průměru 15 mil. za měsíc dochází až ve 2. 

polovině roku ve vztahu k dokončovacím pracím na stavbě. 

Porovnáním skutečných příjmů a výdajů je město   – 66.829.620,57 Kč. 

Na účtech města je k 31.10.2019 celkem     105.081.847,07 Kč 

(na počátku roku na účtech       113.656.126,49 Kč) 

Na úvěrech město dluží k 31.10.2019       88.674.089,49 Kč 

(čerpané úvěry k 31.7.2019 – PBDS a hala       40.678.414,42 Kč)  
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Dlouhodobé přijaté zálohy jsou vyčerpány. 

Dluhová služba je vyčíslena na 2,84% což je o 0,21% více než před rokem, kdy byl čerpán úvěr 

jen na DPS. Tento ukazatel nám říká, že město je schopné bez problémů své závazky hradit. 

Počet obyvatel byl k 1.1.2019 5.296 

Zadluženost za 1 obyvatele  16.743,60 Kč 

Daňová výtěžnost na 1 obyvatele 15.724,80 Kč 

Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček. 

  

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-10/2019. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.1/2019 

 

4.2 Projednání RO č. 7/2019 

V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č.07/2019, které provedla RMM dle 

pověření ZMM k zachování rozpočtové kázně včetně komentáře k provedené úpravě. RO spočívá 

v navýšení příjmů o 292.400,- Kč, kde 150.000,- Kč je zvýšený výběr z odvodu ZPF, zvýšený výběr 

v knihovně 15.000,- Kč a bezplatná strava dětem MŠ a ZŠ dotovaná JMK. Výdaje jsou v RO ve 

výši 143.300,- Kč, kde 127.400,- Kč je převod dotace na bezplatnou stravu, 14.600,- Kč jsou 

skutečné náklady voleb a 1.300,- Kč na odkup telefonní budky u ZUŠ Benešova. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 7/2019 provedené RMM. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.2/2019 

 

4.3 Schválení RO č. 8/2019 

Na stůl zastupitelé obdrželi aktualizovaný návrh RO č.8/2019 včetně komentáře k provedeným 

úpravám. 

Na straně příjmů dochází k navýšení o 3.007.800,- Kč, které jsou tvořeny 900.000,- Kč navýšením 

výběru daní a 2.107.800,- Kč získaná dotace pro MŠ a ZŠ projekt šablony, jež se přeposílají MŠ a 

ZŠ. 
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Strana příjmů se po RO č. 8 mění na  133.667.700,- Kč. 

Na straně výdajů dochází ke značnému celkovému ponížení o -60.650.200,- Kč, které je 

způsobeno zejména výrazným přesunem nedokončených nebo doposud nerealizovaných 

investičních akcí. 

Přesouvá se z velkých částek 

- 47.000.000,- Kč – městská hala 

- 2.300.000,- Kč – skladová hala četa 

- 800.000,- Kč – Architektonická soutěž, nám. Svobody 171 – soutěž 

- 6.000.000,- Kč – v oblasti zeleně a hřiště 

- 400.000,- Kč – hasičská zbrojnice PD 

- 300.000,- Kč – nový IS  

- 250.000,- Kč – opravy NBF – nevyčerpáno 

- 300.000,- Kč – opravy BF – nevyčerpáno 

- 104.000,- Kč – PD VO Hybešova, Tyršova  

- 300.000,- Kč – PPO 

- 500.000,- Kč – kanalizace Za Humny 

- 210.000,- Kč – oprava pomníku  

Projekty, kde bylo ušetřeno 

- 1.500.000,- Kč – převod z IF ZŠ 

- 1.000.000,- Kč – nižší částka za rekonstrukci radnice – půdní vestavba 

- 150.000,- Kč – nižší výdaje na Sběrový dvůr 

- 150.000,- Kč – nerealizovaný nákup přepravního vozíku 

- 100.000,- Kč – snížené výdaje na MP  

- 50.000,- Kč – nižší opravy vybavení JSDH 

- 65.000,- Kč – nižší výdaje provozu muzea 

- 100.000,- Kč – nižší výdaje oprav NS 93 

Strana výdajů se po RO č. 8 mění na   248.921.800,- Kč 

Financování v roce 2019     190.614.800,- Kč 

Schodek rozpočtu po RO č. 8             -115.254.100,- Kč 

Rozpočtová rezerva po RO č. 8     75.360.700,- Kč 

 

 Diskuse neproběhla 

 

Návrh 1. usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje RO č. 8/2019 rozpočtu města Modřice na rok 2019 na straně příjmů po RO 

133.667.700,- Kč a na straně výdajů po RO 248.921.800,- Kč jako schodkový se schodkem -

115.254.100,- Kč a financováním ve výši 190.614.800,- Kč. K financování a vyrovnání schodku 

rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z let minulých a přijatý úvěr na výstavbu 

Sportovní haly Modřice. 

 

Návrh 2. usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje aktualizaci zařazených investičních akcí města Modřice pro rok 2019 do 

rozpočtového opatření č. 8/2019 v celkové výši po RO 160.974.400,- Kč. 

 

Návrh 3. usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje aktualizaci zařazených dotací z rozpočtu města Modřice na rok 2019 do RO č. 

8/2019 v celkové výši po RO 2.276.300,- Kč. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o 1. návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.3.1/2019 

 

Hlasování o 2. návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.3.2/2019 

 

Hlasování o 3. návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.3.3/2019 

 

4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh odměn členům výborů ZMM, kteří nejsou členy ZMM. 

FV – H. D. 1.200,- Kč 

     – M. O. 1.200,- Kč 

KV – všichni členové jsou současně zastupiteli a nemají tudíž na tuto odměnu dle zákona nárok 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny za 2. pololetí 2019 členům FV, kteří nejsou členy ZMM ve výši 1.200,- Kč 

– H. D. a M. O. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.4/2019 

 

4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh odměn členům komisí RMM, kteří nejsou členy ZMM. 

KSDÚP – R. V. 1.500,- Kč 

KŽP – J. H.  1.500,- Kč 

SZK – M. H.  2.000,- Kč 

KŠK – R. B., M. K., T. K., M. K., L. V., H. W. – 2.500,- Kč 

        – R. C., A. D. – 1.200,- Kč 

 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny za 2. pololetí 2019 členům KSDÚP, KŽP, SZK a KŠK, kteří nejsou členy 

ZMM ve výši 1.200,- Kč R. C., A. D., 1.500,- Kč R. V., J. H., 2.000,- Kč M. H. a 2.500,- Kč R. B., M. 

K., T. K., M. K., L. V. a H. W. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-4.5/2019 

 

 

Bod 5 – Projednání rozpočtu města modřice na rok 2020 

 

5.1 Rozpočet sociálního fondu města na rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2020 

včetně kategorizace zaměstnanců pro účely sociálního fondu na rok 2020. Rozpočet je navržen 

dle platných legislativních ustanovení.  

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2020 ve výši příjmů 775.000,- Kč 

a ve výši výdajů 775.000,- 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 6Z-5.1/2019 

 

5.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi podané žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

z rozpočtu města Modřice na rok 2020 předložené žadateli ve stanoveném termínu. V podkladech 

k bodu 5.4 je zpracovaná kompletní tabulka žádosti s navrhovanými jednotlivými výšemi dotací, 

které předkládá pracovní skupina pro sestavování návrhu rozpočtu ve složení Šiška – starosta, 

Chybíková – místostarostka a Mulíček – vedoucí FO. Navrhované výše dotací vycházejí z výšek 

dotací v roce 2019 zohledněné pro organizace, které budou využívat Sportovní halu Modřice. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka – Navrhl diskusi o některých žádostech a to: Městský 

nohejbalový klub, Sokol Modřice a KSH Dragons Modřice a 

vysvětlil, proč vybral tyto žádosti. Nebylo dodrženo nepsané 

pravidlo, že by výše dotace neměla tvořit většinu příjmů. 
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Jahoda (předseda MNK)  – Vysvětlil žádost Městského nohejbalového klubu. 

Procházka  – Dále se vyjádřil k žádosti Sokola Modřice. 

Šiška  – Vysvětlil některé položky žádosti. 

Procházka  – Dále se vyjádřil k žádosti Dragons Modřice – klub stolního 

hokeje. 

Šiška  – Vysvětlil opět některé položky. 

T. M. (občan) – Doplnil informace o žádosti ve směru k plánovanému MS ve 

stolním hokeji. 

Chybík  – Požádal o patřičnou publicitu města, když poskytuje dotaci. 

Skalník              – Žádost Xtrim je stále na fyzickou osobu? 

zam. Mulíček             – Zakládají spolek a čeká se na přidělení IČ. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotací a příspěvků organizacím z rozpočtu města Modřice na rok 2020 

v celkové výši 3.099.500,- Kč rozdělené dle projednané a schválené výše jednotlivým žadatelům. 

  

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.2/2019 

 

5.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh na realizaci investičních akcí města Modřice v roce 2020 

zařazených do návrhu rozpočtu města na rok 2020. Celkově se jedná o částku 89.731.000,- Kč, 

kde největší položku tvoří dokončení a vyúčtování výstavby Sportovní haly Modřice ve výši 

65.000.000,- Kč.  

Z ostatních investic předsedající citoval: 

- Sklad posypového materiálu Hybešova 596   7.185.000,- Kč 

- Rekonstrukce jídelny ZŠ – přeložka CETIN   2.000.000,- Kč 

- Workout Sokolská      2.400.000,- Kč 

- Rekonstrukce NS 171 – AS     1.560.000,- Kč 

- Klimatizace MěÚ      2.000.000,- Kč 

- Realizace zeleně HUKO     1.300.000,- Kč 

- Kamerový systém      1.250.000,- Kč 

- Hřiště Bobrava         880.000,- Kč 

- Propojení cyklostezky kolem náhonu      800.000,- Kč 

- Zóna oddechu rybník Masarykova       700.000,- Kč 

Do návrhu jsou zařazeny všechny akce, které nebyly v roce 2019 dokončeny, nebo vůbec 

nezačala jejich realizace. 

Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník  –  Rekonstrukce kanalizace Za Humny trvá? 

zam. Mulíček  –  Ano, je teď v opravách. 

Procházka  – Klimatizace se týká pouze nových prostor nebo celé budovy? 
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Šiška  – Celé budovy. Nyní se zpracovává projektová dokumentace.  

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení investičních akcí města Modřice do rozpočtu města Modřice na rok 2020 

dle předloženého návrhu v celkové výši 89.831.000,- 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 6Z-5.3/2019 

 

5.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2020 

Na stůl zastupitelé obdrželi aktualizovaný návrh rozpočtu města Modřice na rok 2020, který 

připravila a zpracovala na základě vznesených požadavků jednotlivých odborů, schváleného 

střednědobého výhledu rozpočtu, návrhů na investice dle zásobníku investičních akcí a dle žádostí 

o dotace a příspěvky, pracovní skupina ve složení Šiška – starosta, Chybíková – místostarostka a 

Mulíček – vedoucí FO a správce rozpočtu.  

Návrh rozpočtu byl dle zákona ve stanovené lhůtě zveřejněn, vyvěšen na ÚD a dne 25.11.2019 

proběhlo veřejné projednání návrhu rozpočtu s veřejností za účasti 6 zastupitelů, 2 členů FV a 

vedoucího FO. Podklady k veřejnému projednání jsou součástí podkladů k bodu.  

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 

2019 a s minimální rezervou. Celková výše navržených příjmů bez zařazení jakýchkoliv dotačních 

titulů je navržena ve výši   154.133.700,- Kč. 

Na straně výdajové je vycházeno zejména z požadavků na obnovu a údržbu města a jeho majetku 

s dokončením největší investiční akce v historii města Městské haly Modřice. 

Celková výše výdajů je navržena  201.622.700,- Kč. 

Výše splátek úvěru (financování) je     8.676.000,- Kč 

Rozpočet je tedy navržen jako schodkový ve výši schodku -47.480.000,- Kč, který bude vyrovnán 

z rozpočtové rezervy let minulých. Rozpočtová rezerva je k 31.12.2020 plánována ve výši 

19.195.700,- Kč. 

V rozpočtu není zařazen návrh zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice na poskytování 

dotací rozdílu ceny 2. a 3. zóny předplatných jízdenek MHD pro občany města Modřice, ke 

kterému jsou v obdržených podkladech předložené dokumenty, a to z důvodu téměř nulové nebo 

až záporné reakce ostatních zastupitelů na rozeslanou výzvu ze strany starosty k reakci na návrh. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka  – Předložil návrh dotace MHD rozdílu 2. a 3. pásma a tento 

návrh okomentoval. 

Šiška  – Zeptal se, co studenti, kteří jezdí na opačnou stranu? Tímto 

upřednostňujeme pouze jednu skupinu občanů. 

Koubková – Co vás k tomu vedlo? Řekla, že je hrdá na to, že je z Modřic 

a ne z Brna. 2. pásma mají pouze městské části Brna. 

Důchodci nad 65 let platí za tuto jednu zastávku 4,- Kč. 
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Chybík – Doplnil, že když jede se studenty, za jednu zastávku zaplatí 

studenti s šalinkartou 4,- Kč. 

Chybíková  – Sdělila, že by si dovedla představit dotovat sociálně slabé. 

Slaný  – Řekl, že nesouhlasí s tímto druhem dotací. 

Šiška  – Sdělil, že se mu nelíbí, že by měli dostat dotaci také 

výdělečně činní. 

Skalník               – Navrhl podpořit studenty. 

H. st. (občan) –  Proč Bílovice jsou 1. zóna a Modřice jsou už 3. zóna? 

Šiška  – Každý rok se ptám na KORDIS, jestli by Modřice nemohly 

mít výjimku, aspoň na tramvaj. Vždy mi odpoví, že výjimky 

dávat nebudou. 

H. st. (občan) – Když to nejde, byl bych pro, dotovat pouze roční jízdenky. 

Hökl  – Nikdo neřekl, že je to zcestný návrh, jen není pořádně 

dotažen. 

Mikuš  – Navrhl udělat anketu ve zpravodaji mezi občany, jestli by 

měli vůbec o toto zájem. 

Hökl  – Podotkl, že pokud se anketa udělá, musí tam být přesně 

stanoveny podmínky, za kterých to bude. 

Šiška   – Sdělil, že s anketou souhlasí a vyzval zastupitele, kteří na 

návrhu pracovali, aby připravili anketu. Po vyhodnocení ankety 

se k tématu opět na ZMM vrátíme. 

 

20.05 odchod zast. Skalník 

 

Návrh 1. usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2020 na straně příjmové ve výši 154.797.100,- Kč 

a na straně výdajové ve výši 202.158.900,- Kč jako schodkový se schodkem ve výši -47.361.800,- 

Kč a financováním ve výši 8.676.000,- Kč. K financování a vyrovnání schodku rozpočtu bude 

využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let. 

 

Návrh 2. usnesení (Šiška): 

ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice na rok 2020 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 na rok 2020 schválené investiční akce 

v roce 2020 a schválené dotace v roce 2020. 

 

Návrh 3. usnesení (Šiška): 

ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2020 

v aktualizované výši 90.367.200,- Kč. 

  

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o 1. návrhu na usnesení: 

10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Mikuš, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, Koubková) 

0 proti  

2 se zdrželi (Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.4.1/2019 
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Hlasování o 2. návrhu na usnesení: 

10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Mikuš, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, Koubková) 

0 proti  

2 se zdrželi (Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.4.2/2019 

 

Hlasování o 3. návrhu na usnesení: 

10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Mikuš, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, Koubková) 

0 proti  

2 se zdrželi (Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.4.3/2019 

 

5.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení na schválení závazných ukazatelů zřízeným 

příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Modřice. Těmto našim organizacím, jako jejich zřizovatel, 

musíme stanovit závazné ukazatele jejich rozpočtu, které bez našeho vědomí a souhlasu nesmí 

být překročeny. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh 1. usnesení (Šiška): 

ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020, 

kterými jsou celkové maximální provozní náklady ve výši 2.526.000,- Kč, zlepšený výsledek 

hospodaření v maximální výši 100.000,- Kč a maximální náklady na platy SU 521 ve výši 399.000,- 

Kč. 

 

Návrh 2. usnesení (Šiška): 

ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020, 

kterými jsou celkové maximální provozní náklady ve výši 8.059.000,- Kč, zlepšený výsledek 

hospodaření v maximální výši 200.000,- Kč a maximální náklady na platy SU 521 ve výši 

1.747.000,- Kč. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o 1. návrhu na usnesení: 

12 pro  

0 proti  

0 se zdrželi  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.5.1/2019 

 

Hlasování o 2. návrhu na usnesení: 

11 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Mikuš, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, Procházka, 

Tomandl) 

0 proti  

1 se zdrželi (Koubková) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-5.5.2/2019 
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Bod 6 – Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2021-2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na 

období 2021-2022, který musí mít město dle zákona č. 250/2000 Sb. schválen minimálně na 2 roky. 

Výhledy zpracoval vedoucí FO Ing. Mulíček dle předpokládaných výnosů, mandatorních výdajů a 

plánovaných investičních akcí ze zásobníku akcí. 

rok          2021     2022 

Příjmy     157.500.000,- Kč   161.000.000,- Kč 

Výdaje     154.000.000,- Kč   148.000.000,- Kč 

Přebytek/schodek       3.500.000,- Kč     13.000.000,- Kč 

Financování       -8.800.000,- Kč      -8.900.000,- Kč 

Rezerva      14.484.500,- Kč     18.585.500,- Kč 

Investice      44.000.000,- Kč     36.000.000,- Kč 

Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na období 2021-2022. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-6.1/2019 

 

 

Bod 7 – Projednání Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na výstavbu „Víceúčelové sportovní haly 
Modřice“ 
 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k předloženému dodatku, Důvodovou zprávu ze dne 

11.10.2019, vlastní Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na výstavbu „Víceúčelové sportovní haly 

Modřice“ ze dne 13.7.2018 č. H346-18-53 001 uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a 

Sdružením firem SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. (zhotovitel), rekapitulaci změnových 

listů k dodatku č. 4 a jednotlivé změnové listy stavebních prací. Jedná se o ZL č. 56 – 80, kterými 

se celková cena díla zvyšuje o 2.691.591,57 Kč bez DPH. 

Přiložená důvodová zpráva rekapituluje důvod k požadavku na úpravu a prodloužení termínů 

uzlového bodu a konečného termínu dokončení ve vztahu k požadovaným vícepracím a to 

zejména nutnosti vybudování 2 opěrných zdí, změnou druhu a využitelnosti plochy umělého 

venkovního hřiště (ledová plocha) s přívody jednotlivých médií (elektro, voda), větším rozsahem 

drobných změn v již dokončených částech objektu a vlivem klimatických podmínek ve vztahu 

k provádění prací (antuková hřiště nelze realizovat v zimním období). 

Nově je navržen uzlový bod na 12.1.2020, po kterém by dne 23.1.2020 proběhla kolaudace 

objektu a parkovišť a termín dokončení díla je navržen na 30.4.2020 tak, aby v měsíci květnu 2020 

byly dokolaudovány venkovní sportovní plochy a letní zahrádka restaurace. 

Celková cena díla po zahrnutí ZL 56 – 80 je 192.349.122,26 Kč bez DPH. 
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Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2018 č. H346-18-53 001 uzavřené 

mezi městem Modřice (objednatel) a Sdružením firem SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. 

(zhotovitel) upravující cenu díla dle změnových listů č. 56 – 80 na 192.349.122,26 Kč bez DPH a 

termín dokončení stavebních prací nejpozději do 639 kalendářních dní ode dne termínu zahájení 

stavebních prací a termín milníku č. 1 dokončení vlastní haly do 12.1.2020. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, Koubková) 

0 proti  

3 se zdrželi (Tomandl, Procházka, Mikuš) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-7.1/2019 

 

 

Bod 8 – Projednání OZV 

Na stůl zastupitelé obdrželi aktualizovaný návrh OZV č. 2/2019 o místních poplatcích včetně 

důvodové zprávy. OZV ZMM předkládají vedoucí OVV Mgr. Žaloudková a vedoucí MO Bc. Höklová 

ve vztahu k novele zákona o místních poplatcích provedené zákonem č. 278/2019 Sb., která 

nabude účinnosti 1.1.2020. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí OVV Mgr. Žaloudková. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje OZV č. 2/2019 o místních poplatcích včetně jejich příloh. 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-8.1/2019 

 

 

Bod 9 – Zpráva o činnosti výborů ZMM 

9.1 Zpráva o činnosti FV 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápis č. 07 ze dne 25.9.2019 a zápis č. 08 ze dne 23.10.2019 

z jednání FV. Poslední zasedání proběhlo 25.11.2019 po veřejném projednání rozpočtu města a 

zápis č. 09 je předložen na stole. 

Krátký komentář přednesla předsedkyně FV zast. Koubková. 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis č. 07 ze dne 25.9.2019, zápis č. 08 ze dne 23.10.2019 a zápis č. 09 ze 

dne 25.11.2019 z jednání FV. 

 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.1/2019 

 

9.2 Zpráva o činnosti KV 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápis z jednání KV ze dne 12.11.2019, zápis o kontrole činnosti 

KŽP ze dne 23.9.2019, zápis o kontrole údržby veřejných prostranství ze dne 21.10.2019, zápis o 

kontrole pojistných smluv provedené 1.4. a 7.8.2019, rekapitulaci provedených kontrol v roce 2019 

a plán kontrolní činnosti KV v roce 2020. 

Doplňující komentář přenesl předseda KV zast. Procházka. 

 

V diskusi vystoupili: 

Šiška   – Zeptal se, jak udělat porovnání makléřských firem, když to 

pro město dělají zdarma? 

Tomandl   – Vysvětlil, že makléřská činnost je placena pojišťovnou a 

srovnává nabídky. Nemusí vybrat vždy tu nejlepší nabídku. 

Proto město nemůže rezignovat na svou kontrolní činnost. 

Mělo by si vypracovat třeba 3 nabídky od různých 

makléřských firem a pak vybrat tu nejvýhodnější. 

Šiška  – Navrhl, aby KV sestavil hodnotící kritéria pro výběr 

makléřských firem.  

Mikuš   – Ten makléř nepoptal ani největší pojistné společnosti 

v republice. 

Šiška   – Vyjádřil se k tomu, že KV doporučuje vytvořit vyhlášku o 

výsadbě a kácení zeleně. To ale budeme suplovat zákon. 

zam. Vojtová   – Kácení stromů je jasně dáno zákonem, my máme na 

stránkách formulář. 

 

 

 

Návrh na usnesení (Chybíková): 

ZMM ukládá KV stanovení hodnotících kritérií pro posouzení makléřských firem pro možnost 

provedení výběrového řízení na makléře. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis z jednání KV ZMM ze dne 12.11.2019, zápis o kontrole činnosti KŽP 

ze dne 23.9.2019, zápis o kontrole údržby veřejných prostranství ze dne 21.10.2019, zápis o 

kontrole pojistných smluv provedené 1.4. a 7.8.2019, rekapitulaci provedených kontrol v roce 2019 

a schvaluje KV ZMM plán kontrolní činnosti na rok 2020. 
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Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení (Šiška): 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.2.1/2019 

 

Hlasování o návrhu na usnesení (Chybíková): 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-9.2.2/2019 

 

 

Bod 10 – Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2020. Plán 

činnosti vychází z plánu z roku 2019, kdy jednání ZMM zůstávají na 18:00 hod. 1x za 3 měsíce, 1. 

pondělí v měsíci. Zasedání schůze RMM jsou pak navrženy každý měsíc v jeho druhé polovině. 

Tento návrh nevylučuje svolání mimořádného zasedání ZMM nebo schůze RMM. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-10.1/2019 

 

 

Bod 11 – Různé, diskuze 

11.1 Příspěvek na společný postup proti ZUR JMK 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, emailovou korespondenci a návrh Dohody o 

finančním příspěvku na společný postup při projednávání ZÚR JMK. Spolek podal odpor proti 

aktualizaci ZÚR JMK, kterého se město neúčastnilo, ale finanční prostředky, již do spolku vložení 

umožnilo na toto použít. Nyní chtějí další příspěvek, ale ve vztahu k tomu, že se již město Modřice 

aktivně na odporu nepodílí a naše požadavky jsou v řešení aktualizaci navrhovány ke schválení, 

navrhl předsedající již příspěvek neposkytovat a aktivit se účastnit pouze jako pozorovatel. 

V případě nutnosti pak opět do spolku vstoupit. Nyní je požadavek na 15,- Kč/obyv., což je pro 

Modřice částka 69.165,- Kč. 
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Diskuse neproběhla 

Procházka      – Navrhl žádosti vyhovět a příspěvek uhradit. 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá úhradu příspěvku ve výši 69.165,- Kč na společný účet do společenství obcí ve věci 

společného postupu při projednávání ZÚR JMK. 

 

Protinávrh na usnesení (Procházka): 

ZMM schvaluje úhradu příspěvku ve výši 69.165,- Kč na společný účet do společenství obcí ve 

věci společného postupu při projednávání ZÚR JMK. 

 

Další protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o protinávrhu na usnesení: 

1 pro (Procházka) 

0 proti 

11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Tomandl, Mikuš, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, 

Koubková) 

Návrh nebyl přijat  

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Brabec, Slaný, Koubková) 

1 proti (Procházka) 

2 se zdrželi (Tomandl, Mikuš) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.1/2019 

 

11.2 Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a emailovou korespondenci od společnosti KORDIS 

JMK, a.s., na vyčíslenou výši příspěvku města Modřice za požadovaný nadstandard dopravní 

obslužnosti IDS JMK na rok 2020 pro město Modřice, která spočívá v provozování noční linky N94 

Brno-Modřice.  

Výše příspěvku je stanovena na 488.762,- Kč.  

Příspěvek v předchozích letech byl: 

2019 – 506.018,- Kč 

2018 – 520.600,- Kč 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje finanční příspěvek do systému IDS JMK za nadstandardní dopravní obslužnost 

města Modřice noční linkou N94 v roce 2020 ve výši 488.762,- Kč. 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.2/2019 

 

11.3 Dodatek č. 41 Nájemní a provozní smlouvy ze dne 12.3.2002 s BVK a.s. 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vlastní text Dodatku č. 41 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, které je shodné s rokem 2019, částku za pronájem kanalizační sítě ve výši 4.620.000,- Kč 

bez DPH za rok, která je o 340.000,- Kč vyšší proti roku 2019 a současně bude provedena 

investice 500.000,- Kč na opravy ulice Pilcova a na úplatu za zajišťování majetkové a provozní 

evidence zpracovávané za rok 2019 ve výši 5.000,- Kč bez DPH.  

Vodné, které stanovuje město Brno ze své sítě bude pro rok 2020 zvýšeno na 37,80 Kč/m³ bez 

DPH (cena 2019 – 33,74 Kč/m³). 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje tarif stočného ve městě Modřice pro rok 2020 ve výši 34,63 Kč/m³ bez DPH, cenu 

nájemného za užívání kanalizační sítě města Modřice ve výši 4.620.000,- Kč za rok bez DPH a 

cenu za zajištění majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2019 ve výši 5.000,- Kč bez 

DPH a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 41 Provozní a nájemní smlouvy ze dne 12.3.2002. 

 

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6Z-11.3/2019 

 

 

 

 

Ukončeno ve 20:55 hodin 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

          Ing. Josef Šiška, v.r. 

starosta města 


