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Zápis č. 10-ZMM/2020
z 10. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
07. prosince 2020 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Přítomno:
14 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, pozdní příchod Ventruba)stupitelka
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města
Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 18:02 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele, občany a hosty a konstatoval, že jednání ZMM bylo
řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 14 přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé:
Zapisovatelka:

zast. Doleček a zast. Mikuš
Lenka Knotková

Hlasování o návrhu předsedajícího:
14 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 v roce 2020
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2020
4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 9/2020 a 10/2020
4.3 Projednání rozpočtového opatření č. 11/2020
4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM
4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM
5) Projednání výsledků ankety „Dotace rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS
JMK“
6) Projednání rozpočtu města na rok 2021
6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2021
6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2021
6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2021
6.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2021
6.5 Schválení dofinancování dotace na výstavbu hasičské zbrojnice
6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím
7) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2022-2023
8) Územní plán Modřice
8.1 Projednání žádosti o změnu ÚP Modřice
8.2 Ustanovení pověřeného zastupitele ke změně č. 1 ÚP Modřice
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9) Projednání zpráv z výborů ZMM
9.1 Zpráva z činnosti FV
9.2 Zpráva z činnosti KV
10) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2021
11) Různé, diskuse
Závěr
Současně v podkladech k bodu úvod obdrželi zastupitelé komentář, návrh na zařazení bodů do
programu ZMM zaslaný p. A. M. a písemné vyjádření města Modřice k návrhu zařazení bodů do
programu ZMM.
Proběhla diskuse mezi předsedajícím a předkladatelem, kdy předsedající podal informace o
postupu schvalování zařazení bodů do programu zasedání ZMM.
Návrh usnesení na zařazení bodu do programu:
ZMM bere na vědomí Návrh na zařazení bodů do programu 10. zasedání ZMM včetně písemné
odpovědi města Modřice ze dne 25.11.2020 předložené panem A. M. a zamítá jejich zařazení do
programu 10. zasedání ZMM.
Protinávrhy na program nebyly předloženy.
Hlasování o návrh usnesení na zařazení bodu do programu:
10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Skalník, Tomandl, Brabec, Hökl, Koubková, Putna)
0 proti
4 se zdržel (Bernátová, Procházka, Mikuš, Slaný)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 10Z-Ú1/2020
Návrh usnesení (Bernátová):
ZMM ukládá vedení města Modřice zajistit zveřejňování všech podkladů jednání zastupitelstva na
webu města Modřice, s výjimkou rozsáhlých znal. posudků, velkoplošných mapových podkladů a
záležitostí týkajících ochrany obchodního tajemství.
Hlasování o návrhu (Bernátová):
2 pro (Bernátová, Procházka)
9 proti (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Hökl, Koubková, Putna, Brabec)
3 se zdrželi (Tomandl, Skalník, Mikuš)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu programu:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh programu byl schválen.
Předsedající konstatoval, že zápis z 9. řádného zasedání ZMM byl podepsán starostou města a
oběma ověřovateli. Společně s usnesením byl zápis řádně uložen u asistentky starosty města
k nahlédnutí. Připomínky k oběma dokumentům nebyly k dnešnímu dni předloženy.
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Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 10. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 10. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Pavla Dolečka a
zast. Erika Mikuše.
ZMM schvaluje program 10. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 10Z-Ú2/2020

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Předsedající přečetl zprávu o činnosti městského úřadu a o dění ve městě Modřice za období od 9.
řádného zasedání ZMM dne 07.09.2020 do dnešního dne a dodal, že zpráva bude nedílnou
součástí zápisu.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti městského úřadu a RMM za
období od 9. řádného zasedání ZMM do 07.12.2020.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-1.1/2020

Bod 2 – Zpráva o plnění uložených úkolů
V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání zastupitelstva,
RMM a starostovi. Tato písemná zpráva bude součástí zápisu z dnešního jednání ZMM.
Předsedající přečetl jednotlivé úkoly:
Usnesení11Z-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.
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Plnění úkolu
Na výzvu města Modřice ze dne 08.07.2020 k předložení dokladů k převodu infrastruktury
v majetku společnosti Bobrava, spol. s r.o. v termínu 30.08.2020 bylo ze strany společnosti
Bobrava reagováno přípisem advokáta Mgr. Novotného ze dne 23.09.2020 (viz příloha č.1). Na
toto vyjádření město reagovalo svým přípisem ze dne 01.10.2020 (viz příloha č.2). Na naši druhou
korespondenci ke dni odeslání podkladů společnost nereagovala. Dne 02.11.2020 město obdrželo
od Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí Oznámení o zahájení řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Intenzifikace ČOV Bobrava“ vyhotoveného
dne 18.01.2017 pod č.j.: OŽP-ČJ/98685-16/SKR (viz příloha č.3), o jehož prodloužení požádala
společnost Bobrava. Platnost stavebního povolení již byla mimo jiné jednou prodloužena
rozhodnutím vyhotoveným dne 08.01.2019 pod č.j.: OŽP-ČJ/162556-18/SKR. Termín má být
prodloužen o 1 rok. Bez provedené intenzifikace nelze městem danou infrastrukturu převzít. Nyní
bude město čekat na dokončení intenzifikace dle vydaného stavebního povolení a jeho
prodloužení–úkolprobíhá
Usnesení11Z-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
Jednání ve věci PPO Modřice na Povodí Moravy a.s. doposud neproběhlo, a to ve vztahu
k vyhlášenému nouzovému stavu Vládou ČR. Mimo jiné bylo město Modřice kontaktováno
zpracovateli PPO Brno, kde bylo za účasti zástupce Povodí Moravy prezentováno řešení PPO
Brno na společné hranici katastrů a projednáno možné připojení města Modřice k tomuto řešení.
Očekává se stanovení dalších termínů jednání – úkol probíhá
Usnesení 8Z-4.3/2020
ZMM zamítá prodej části pozemku parc. č. 242/1 a pověřuje RMM uzavřením nájemní smlouvy.
Plnění úkolu
Je zpracován znalecký posudek. Se společností Biocont Laboratory, spol. s r.o. bude obnoveno
jednání po prověření stavu parkování v dané lokalitě MP Modřice. Následně bude jednáno o
uzavření nájemní smlouvy, které je v kompetenci RMM – úkol probíhá
Usnesení 8Z-9.1/2020
ZMM schvaluje text a vyhlášení Ankety pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu ceny jízdného 2.
a 3. zóny IDS JMK a pověřuje referentku OVV pí Ventrubovou zveřejněním ankety ve zpravodaji
města a vložením ankety formou online vyplnění na webové stránky města a facebook města.
Plnění úkolu
Anketa byla ukončena k 30.09.2020 a administrátorem zast. Procházkou zpracována. Její výsledky
a závěry z ní plynoucí budou projednány v samostatném bodě 10. zasedání ZMM – úkol ukončen
Usnesení 9Z-9.2.1/2020
ZMM ukládá vedení města požadovat umístění horní hrany stavebních konstrukcí objektů
plánovaných na parcele č.118/1 k.ú. Modřice nejvýše do úrovně horní hrany stavebních konstrukcí
okolních objektů.
Plnění úkolu
Pověřený pracovník města Modřice referentka MO Bc. Halvová telefonicky dne 07.10.2020
kontaktovala pracovnici Stavebního úřadu Šlapanice pí. Kubešovou, která má ve své dikci
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projednání výstavby na ulici Hřbitovní na parc. č. 118/1. Po sdělení, že město Modřice k projektové
dokumentaci vydalo záporné vyjádření, a to ještě pouze ke studii, bylo dohodnuto, že stavební
úřad vyzve stavebníka k doplnění chybějícího vyjádření města Modřice k projektové dokumentaci
pro stavební povolení. Do stavebního řízení se dodatečně, po doporučení města Modřice, přihlásili
občané z dotčené lokality. Po vypořádání zaevidování těchto občanů do tohoto stavebního řízení,
bude toto pokračovat výzvou na stavebníka k doplnění žádosti zejména o vyjádření města Modřice.
Pokud by stavební úřad vydal stavební povolení bez stanoviska města Modřice, informovalo město
vedoucí stavebního úřadu, že podá proti tomuto stavebnímu povolení odvolání. Městu Modřice
nebyla doposud předložena žádná projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na výstavbu
objektů na citované parcele, ani nebylo doručeno případné vydané stavební povolení – úkol trvá
Usnesení 9Z-9.2.2/2020
ZMM bere na vědomí Elektronickou petici Hřbitovní, Modřice o po jejím doplnění dle zákona č.
85/1990 Sb. O právu petičním ukládá OVV její předání dotčenému Stavebnímu úřadu Šlapanice.
Plnění úkolu
Petice byla po svém doplnění předána na Stavební úřad Šlapanice dne 15.09.2020 – úkol splněn
Úkoly uložené bez usnesení:
zast. Bernátová
- Trvalý úkol starostovi – Zajišťovat průběžně informace o návozu zeminy v lokalitě u Primálu
Plnění úkolu
Realizační firma předložila na výzvu starosty podané Oznámení o zahájení dokončení terénních
úprav ze dne 3.6.2020 na Městský úřad Šlapanice (viz příloha č.4), ve kterém oznamuje dokončení
terénních úprav do 31.12.2020. Podání bylo ověřeno u pracovníka stavebního odboru Ing.
Pukowietze, který telefonicky potvrdil toto podání a současně informoval, že na něj stavební úřad
nebude vydávat žádné stanovisko nebo povolení, neboť se jedná o dokončení prací již povolených
rozhodnutím z dřívějšího období, konkrétně ze dne 5.8.2009 pod č.j.: OV/20698-09/10452009/SVE (viz příloha č. 5) a ze dne 5.11.2015 pod č.j.: OV-ČJ/43351-15/SVE (viz příhoda č.6).
Bernátová

- Rekapitulovala celou situaci.
Na minulém ZMM bylo starostou uvedeno k tomuto bodu, že GAS
Transport doloží na SÚ do 31. 8. 2020 požadované doklady pro OŽP,
provede srovnání terénu bez dalšího návozu, následně provede
geometrické zaměření a po odsouhlasení ornice OŽP Šlapanice
budou terénní úpravy dodatečně povoleny a dokončeny. Očekávala
by tedy od p. Pukowietze, že nám sdělí, že firma GAS Transport tyto
požadavky splnila. A to předloženo nebylo. Místo toho tato firma
předložila oznámení o zahájení dokončení terénních úprav v termínu
do 31. 12. 2020 a pracovník SÚ p. Pukowietz se odvolává na
rozhodnutí z r. 2009 a 2015. Ale pokud by se zastupitelé šli podívat
na místo samé, tak zjistí, že jsou stále zaváženy i pozemky, které
zaváženy být nesmí. Tzn., že na pozemku 1690/195 (dříve 1687/1)
bylo rozhodnutím SÚ Šlapanice ze dne 20. 10. 2010 upuštěno od
realizace terénních úprav a nebyly ani dodatečně povoleny.
Pozemek 1690/186 (dříve 1665) v majetku města nebyl v rozhodnutí
z roku 2009 vůbec uveden, ale přesto byl zavezen. Město v r. 2014
uzavřelo s firmou GAS Transport dohodu o narovnání vztahů a o
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Šiška

Skalník

Šiška
Tomandl
Šiška
Bernátová

uložení zeminy a terénních úpravách na tomto pozemku. Po
ukončení návozu byl pak tento předán předávacím protokolem ze dne
29. 4. 2016 městu s termínem předání stavby 30. 4. 2016. Podle
tehdejšího vyjádření pana starosty se měl zemědělsky využívat.
Později město od tohoto úmyslu upustilo a uvažuje o revitalizaci
celého tohoto území. I tento pozemek je v současnosti zavážen, i
když hotové dílo, jak už zmínila, bylo městu předáno. Podle očitých
svědků není finální úprava prováděna ornicí, ale nějakým blíže
neurčeným materiálem. Byla zmiňovaná tzv. žlutice.
Pokud se zastupitelé podívají na přílohu č. 4, tak v oznámení firmy
GAS Transport o zahájení terénních úprav, jsou zmíněny pozemky,
které nikdy nebyly uvedeny v žádných rozhodnutích o povolení
závozu a které ani nejsou v této lokalitě, a to pozemek 1372 (nám.
Míru x Hybešova) a 966 (Pod Kaštany). Přesto pracovník SÚ pan
Pukowietz, který si toto oznámení ani pořádně nepřečetl, našemu
panu starostovi sděluje, že SÚ na něj nebude vydávat žádné
stanovisko ani povolení, protože se jedná o dokončení prací
povolených již v dřívějším období.
Z těchto důvodu ukládá starostovi města:
1) Zjistit na místě samém současnou situaci, zda se provádí návoz i
na pozemcích 1690/195 a 1690/186 a jestli je tam navážena ornice.
Zároveň žádám o doložení zjištěných skutečností fotografiemi.
Vzhledem k časové tísni žádám, aby tato kontrola byla provedena do
14.12.2020.
2) Dále ukládám starostovi podat stížnost na nečinnost a špatnou
práci pracovníka SÚ šlapanice p. Pukowietze v této kauze.
- Podrobně se vyjádřil k situaci na Primálu. To, co se může zavážet
na náš pozemek, je dohodnuté s OŽP Šlapanice. On sám se tam byl
podívat a zjistil, že se naváží čistá ornice. Teď tam přišlo několik vozů
žlutice, ale je v síle nějakých 10 – 15 cm, na které přijde zhruba 20
cm ornice. Pozemek byl sice předán v dubnu 2016, ale po geodetickém zaměření a dle povolení z r. 2015 chybělo k zavezení cca 20 –
30 cm do projektové dokumentace. Sílu nevím přesně. Na pozemek
1690/195 (Matochovi) se nenaváží. Je tam navezeno to, co tam bylo
do šetření OŽP a SÚ Šlapanice před 2 lety a firma má za úkol buď se
s Matochovými dohodnout nebo navezenou ornici z jejich pozemku
odstranit. S rodinou Matochových sice nemluvil, ale co ví, tak pan
Holásek jako zástupce navážející společnosti se s nimi snaží domluvit.
Minulý týden mluvil s p. Holáskem, který sdělil, že bude žádat SÚ o
posun ukončení závozu do března 2021.
- Od benzinky Novotný, kolem Vyškovské stavební až k mostu je
komunikace zablácená. Součástí stavebních úprav by měl být
následný úklid.
- Úklid provádí, mám fotografie. Jezdí tam čistící vůz.
- Zeptal se, jak toto zavážení Primálu vlastně vzniklo?
- Opět vysvětlil celou situaci.
- Město sice dostalo 500.000,-Kč, ale pozemek byl skoro hektar a
když byl zavezen z poloviny, tak jsme počítali, kolik by firma zaplatila
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Šiška

Bernátová

Šiška
Procházka
občan H. st.

Šiška

Bernátová

Šiška
Občan H. st.

Skalník

za uložení tohoto odpadu na skládku, který navezla na pozemek,
zaplatila by kolem 6 mil. Kč.
- Paní Bernátová mystifikuje občany nepravdivými informacemi,
protože bylo nařízeno Odborem životního prostředí Šlapanice provést
6 nebo 8 vrtných sond a nebyl zjištěn žádný závadný navezený
materiál. Takže nevykládejte, že tam bylo navezeno něco, co tam
nemělo být.
- Přečtěte si trestní oznámení, které podávalo město na tuto firmu,
které zpracovávala p. Hrachy, tam je celá stránka toho, co obsahoval
tento návoz.
- Četl jsem to. Na základě toho začali pozemek čistit.
- Může doložit fotografie o kvalitě půdy, která se tam dovážela.
Většinou se jedná o stavební suť.
- Sdělil, že na Primál chodí celkem často a od roku 2016 je tam
navezena nová vrstva minimálně 1 m ne 30 cm, a ne ornice. Plochy
pod VN jsou zavezeny do výšky, která neodpovídá žádným normám.
Dále se zeptal, kdo tam povolil na cestu vysypat recyklát? A dále
požádal o zápis o provedení sond.
- Recyklát byl dovolen městem a bude po dokončení návozu
odstraněn. Do protokolu k vrtným sondám provedeným akreditovanou
společností můžete nahlédnout u mě v kanceláři.
- Zeptala se p. starosty, proč nás o těchto nových skutečnostech
neinformoval, když rok žádá o informace v této kauze. Jako např., že
povolil navézt recyklát
- Uvedl, že ten je tam od začátku stavby
- Zeptal se starosty, jestli s firmou GAS Transport má smlouvu na
odstranění recyklátu po skončení stavby u uvedl, že na cestě nebyl
od počátku recyklát, ale sypaný štěrk. Teď je tam cihlový recyklát.
- Úkol starostovi: Zajistit autorizované stanovisko někoho, kdo
posoudí výškový stav roku 2016 s projektovou dokumentací, jestli
jsou tam nějaké rozdíly.

- Projednat se společností Agrofert (majitel drůbežáren) možnost vybudování chodníku
Plnění úkolu
Z důvodu přetrvávání nouzového stavu a pandemické situace nebylo ve věci svoláno žádné
jednání ze strany města ani ze strany majitele dotčených pozemků firmy Agrofert – úkol probíhá
- Podání podnětu na stavební úřad na neoprávněné využívání pozemku parc. č. 1523/28 a
1525/57 firmou Trans-technik, s.r.o.
Plnění úkolu
Podnět byl na Stavební úřad Šlapanice podán ihned 8.9.2020, výsledek šetření nám není znám –
úkol splněn
zast. Procházka
- Upozornil na obnovení řešení křižovatky silnice II/152-ul. Havlíčkova-ul. U Vlečky
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Plnění úkolu
Na zaslaný dopis ze dne 17.06.2020 ani po osobní schůzce konané dne 07.07.2020 v této věci
nebylo ze strany JMK doposud reagováno. Jelikož ve dnech 2. a 3. října proběhly krajské volby a
došlo k ustanovení nového vedení kraje budou jednání o křižovatce obnovena v dalším období,
pravděpodobně po novém roce. Na zaslaný požadavek nebylo doposud reagováno – úkol trvá
zast. Šiška
- Vyzvat žadatele o dotaci pana Davida Brennera o doplnění žádosti o informace ke svým
sportovním aktivitám
Plnění úkolu
Žadatel písemně vyzván k doplnění žádosti o požadované informace ke své sportovní aktivitě.
Žadatel svoji žádost doplnil (viz příloha č.7). – úkol splněn
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
ZMM.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-2.1/2020

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
3.1 ÚZSVM – Nabídka pozemku parc. č. 2119/2
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a zveřejněnou nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemku parc. č. 2119/2, který je pod komunikací tvořící veřejně přístupnou účelovou komunikaci
mezi komerčními areály za silnicí D2. RMM svým usnesením č. 33R-4.4/2020 ZMM nedoporučuje
schválení převzetí pozemku.
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
zam. Höklová

- Proč nám tento pozemek nabízí?
- Úřad se zbavuje majetku, se kterým vlastně ani nehospodaří a

z pohledu státu je bezpředmětné, aby jej vlastnil. Pokud je nevyužijí
veřejné instituce, je pravděpodobné, že jej nabídnou vlastníkům v té
lokalitě k odkoupení.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá bezúplatný převod pozemku parc. č. 2119/2 z ÚZSVM na město Modřice pro jeho
nepotřebnost.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Procházka,
Bernátová, Skalník, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-3.1/2020
3.2 ÚZSVM – nabídka pozemků parc. 793/3, 793/9, 793/10 a 2344/7
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, zveřejněnou nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemků parc. č. 793/3, 793/9, 793/10 a 2344/7, 2344/7, které jsou pod komunikaci v případě
prvních tří na ulici Poděbradova a poslední na ulici Chrlické u areálu Vodňanská drůbež. RMM
svým usnesením č. 35R-3.2/2020 doporučuje ZMM pozemky na ulici Poděbradova převzít a na
ulici Chrlická nepřevzít.
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení č. 1(Šiška):
ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 793/3, 793/9 a 793/10 z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na město Modřice.
Návrh usnesení č. 2(Šiška):
ZMM zamítá bezúplatný převod pozemku parc. č. 2344/7 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Modřice.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-3.2.1/2020
Hlasování o 2. návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-3.2.2/2020
3.3 Prodej pozemku parc. č. 2083
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, žádost společnosti CTPark Modřice, spol. s r.o., IČ
08782865 o odkup pozemku parc. č. 2083 a znalecký posudek č. 3372/55/2020 vypracovaný Ing.
Novotným. Prodej pozemku byl ZMM schválen usnesením 9Z-3.4/2020 s pověřením MO přípravou
podkladů ke stanovení prodejní ceny. Dle předloženého znaleckého posudku RMM doporučuje
svým usnesením č. 35R-3.3./2020 prodej pozemku za cenu 2.200,- Kč/m².
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla

Zápis č. 10/2020 ze zasedání ZMM

Strana 10 (celkem 28)
Volební období 2018-2022
Zapsala Lenka Knotková, DiS.
dne 07.12.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2083 o výměře 968 m² společnosti CTPark Modřice, spol.
s r.o., IČ 08782865 za cenu 2.200,- Kč/m².
Protinávrh usnesení (Procházka):
ZMM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2083 o výměře 968 m² společnosti CTPark Modřice, spol.
s r.o., IČ 08782865 za cenu 2.500,- Kč/m².
Další protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o protinávrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-3.3/2020
3.4 Tenisové kurty na pozemcích parc. č. 994/39 a 2333/3
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, přípis manž. N. ze dne 14.10.2020 a znalecký
posudek č. 291-012-20 vypracovaný Ing. Buchtou k odkupu tenisových kurtů od manž. N.
vybudovaných na pozemcích parc. č. 994/39 a 2333/3. V přípisu manž. N. nově informují o prodeji
původně nabízené nafukovací haly a navrhují prodej kurtů odložit a poskytnout dotčené pozemky
novému majiteli areálu Fino Club bezúplatně, k vybudování zařízení staveniště pro stavební
úpravy areálu s tím, že po jeho dokončení budou opraveny a oni kurty bezúplatně předají městu.
Byť k nabídce RMM nepřijala žádné usnesení, předsedající navrhl odkup kurtů úplně zrušit,
pozemek vyklidit – uvést do původního stavu a v případě požadavku na využití uzavřít řádnou
nájemní smlouvu, jejíž projednání spadá do kompetence RMM.
Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
V diskusi vystoupili:
Bernátová

- Poděkovala Radě města za stanovisko, které je dle jejích
představ. Dále shrnula situaci kolem pozemků manž.
Novotných.

Návrh usnesení č. 1 (Šiška):
ZMM zamítá odkup a převod tenisových kurtů vybudovaných na parc. č. 994/39 a 2333/3 od manž.
N.
Návrh usnesení č. 2 (Šiška):
ZMM požaduje uvedení pozemků parc. č. 994/39 a 2333/3 do původního stavu a v případě zájmu
nového majitele areálu Fino Club požádat o pronájem dle platné směrnice města Modřice.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-3.4.1/2020
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Hlasování o 2. návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-3.4.2/2020

Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 2020
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2020
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-10/2020 s výpočtem
ukazatele dluhové služby.
Strana příjmů je plněna z 76,52% ve výši 115.181.427,17 Kč
(shodné období 2019
75,27%
98.351.174,85 Kč)
Strana výdajů je plněna z 75,02% ve výši 145.155.616,00 Kč
(shodné období 2019
53,36%
165.180.795,42 Kč)
Strana příjmů odpovídá čerpáním danému období. Strana výdajů a procentuální vyjádření jsou
dány zejména dokončenou výstavbou Městské haly Modřice (dále jen „MHM“).
Stranu příjmů pak ovlivňuje doplatek daně z nemovitosti, která bude z ½ u plateb nad 50.000,- Kč
hrazena až v prosinci 2020. Při porovnání skutečných příjmů a výdajů je město -29.974.188,83 Kč,
kdy nám tuto ztrátu pokrývá rezerva z let minulých.
Na účtech má město k 31.10.2020
43.348.214,28 Kč
Na úvěrech město dluží k 31.10.2020
100.184.975,11 Kč
(úvěry k 31.07.2020 byly
102.833.317,11 Kč)
Dlouhodobě přijaté zálohy jsou vyčerpány.
Dluhová služba je ukazatelem vyčíslena na 7,33%, což je o 4,5% více než před rokem. Její
zvýšení je způsobeno čerpáním a splácením úvěru na MHM. Nicméně tento ukazatel je stále držen
pod 10% hranicí a říká nám, že je město schopné bez problémů své závazky hradit.
Počet obyvatel k 01.01.2020 je 5.329.
Zadlužení na 1 obyv.
18.799,96 Kč
Daňová vytěžnost na 1 obyv.
16.471,23 Kč
19:37 odchod zast. Tomandl
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-10/2020.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-4.1/2020
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4.2 Projednání rozpočtové opatření č. 9/2020 a č. 10/2020
V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 9/2020 a č. 10/2020, které
provedla RMM dle pověření ZMM k zachování rozpočtové kázně včetně komentáře k oběma RO.
Současně byla pro každé RO vypracována samostatná tabulka pro větší přehlednost.
RO č. 9/2020
Navýšení strany příjmů o
67.500,- Kč
Navýšení strany výdajů o
187.500,- Kč
Podrobně viz. komentář
RO č. 10/2020
Strana příjmů se nemění
0,- Kč
Navýšení strany výdajů o
556.000,- Kč
Podrobně viz. komentář
Doplňují komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
19:39 příchod zast. Tomandl
V diskusi vystoupili:
Bernátová
Šiška
Procházka
Chybíková

- Našli jste někoho, kdo bude zamykat a odemykat hřbitov?
- Nově to má na starost MP, jelikož jsou 24h ve službě.
- Vodovodní přípojka – sběrový dvůr. Tam se objevily nějaké
komplikace, že je tam 100.000,- Kč navíc?
- Našlo se nějaké betonové potrubí, které zavazelo v trase a muselo
se odstranit. A zvětšovala se šachta na vodoměry.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí RO č. 9/2020 a RO č. 10/2020 provedené RMM.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-4.2/2020
4.3 Projednání rozpočtové opatření č. 11/2020
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 11/2020 včetně komentáře k provedeným úpravám.
Na straně příjmů dochází k navýšení o 4.000.000,- Kč na 154.518.700,- Kč. Toto je tvořeno 6,8 mil.
navýšením daňových příjmů a snížením příjmů o -2,8 mil. na pronájmech MHM z důvodu
povinného uzavření vlivem pandemie COVID-19.
Na straně výdajů dochází k ponížení o -8.448.500,- Kč na 185.052.200,- Kč. Toto je tvořeno
z převážné části přesunem akcí z roku 2020 do roku 2021 jako je 2.000.000,- Kč posun
rekonstrukce školní jídelny, 1.500.00,- Kč převod oprav chodníků, převody oprav bytového fondu
celkem 370.000,- Kč, 500.000,- Kč posun zpracování PD na objekt nám. Svobody 171, úsporou
550.000,- Kč na výběrovém řízení parkoviště Sokolská u hřiště a neuskutečněnými aktivitami
města, organizací či spolků jako je 802.000,- Kč nerealizované kulturní akce, 453.000,- Kč
neuhrazený pronájem ZŠ za halu, 90.000,- Kč zrušení odměn a dopravy nohejbal, 200.000,- Kč
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snížení čerpání PHM a školení MP, 550.000,- Kč činnost místní správy (školení) a 1.200.000,- Kč
čerpání DPH odpočtem na dokončení haly.
Financování v roce 2020 je
8.676.000,- Kč
Schodek rozpočtu po RO č. 11/2020 je
-30.533.500,- Kč
Rozpočtová rezerva k 31.12.2020 je plánována ve výši 39.336.729,- Kč.
Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
Mulíček

- Jaká je finální cena haly včetně DPH?
- 244 mil.

Návrh usnesení č. 1(Šiška):
ZMM schvaluje aktualizaci zařazených investičních akcí města Modřice pro rok 2020 do
rozpočtového opatření č. 11/2020 v celkové výši po RO 84.081.800,- Kč.
Návrh usnesení č. 2(Šiška):
ZMM schvaluje RO č. 11/2020 rozpočtu města Modřice na rok 2020 na straně příjmů po RO
154.518.700,- Kč a na straně výdajů po RO 185.052.200,- Kč jako schodkové se schodkem
30.533.500,- Kč a financováním ve výši 8.676.000,- Kč. K financování a vyrovnání schodku
rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z let minulých.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-4.3.1/2020
Hlasování o 2. návrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-4.3.2/2020
4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh odměn členům výborů ZMM, kteří nejsou členy ZMM.
FV – H. D.
1.500,- Kč
M. O. 1.500,- Kč
KV – všichni členové jsou současně členy zastupitelstva
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odměny za II. pololetí 2020 členům výborů ZMM, kteří nejsou členy ZMM ve výši
1.500,- Kč H. D. a M. O.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu usnesení (Šiška):
14 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-4.4/2020
4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy odměn členům komisí RMM, kteří nejsou členy ZMM.
KSDÚP – R. V.
1.500,- Kč
KŽP – J. H.
1.500,- Kč
SZK – M. H.
1.500,- Kč
KŠK – předseda nenavrhuje žádné odměny, neboť komise díky omezením způsobeným pandemií
COVID-19 a nařízením Vlády ČR prakticky nepracovala.
Diskuse neproběhla
19:53 příchod zast. Ventruba
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje odměny za II. pololetí 2020 členům komisí RMM, kteří nejsou členy ZMM ve výši
1.500,- Kč R. V., J. H. a M. H.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení (Šiška):
15 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-4.5/2020

Bod 5 – Projednání výsledků ankety „Dotace rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS
JMK“
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k anketě a grafické zpracování výsledků ankety
provedené administrátorem a organizátorem ankety zast. Procházkou.
Předsedající předal slovo organizátorovi ankety a ten přednesl k výsledkům ankety podrobný
komentář. Ankety se zúčastnilo celkem 285 občanů, z nich 249 projevilo zájem o dotaci.
Procentuálně zájemci o dotaci byli rozděleni na 66% - pracující, 23% - studenti a 11% - důchodci.
Dále prezentoval vypracované grafy na jednotlivá vyhodnocení. Závěrem prezentace konstatoval,
že za 249 zájemců by město ročně zaplatilo 514.635,- Kč a že se v tomto případě nejedná o
sociální dávku, ale o vyrovnání rozdílu předplatných jízdenek mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, který
občanům neúměrně zvyšuje náklady na cestování zejména za prací a studiem.
V diskusi vystoupili:
Bernátová

- Připomněla, že téměř každá volební strana měla ve volebním
programu, že se pokusí přeřadit Modřice do 2. pásma a požádala
zastupitele o podporu této dotace.
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Šiška

Bernátová

Procházka

Koubková

Šiška

- Ankety se účastnilo celkem 285 respondentů, což je z počtu
obyvatel města k 01.01.2020 (5329 obyv.) pouze 5,35%. současně
z odevzdaných reakcí bylo dle vyhodnocení pro doplatek jízdného
249 respondentů, což je 4,67% z celkového počtu obyvatel města.
Pokud se podíváme na složení respondentů, kteří byli pro dorovnání
jízdného, tak 66% (tj. 164 z 249 resp.) jsou osoby výdělečně činné,
23% (tj. 58 z 249 resp.) jsou studenti a 11% (tj. 27 z 249) jsou senioři.
V tomto případě by město dotovalo zejména výdělečně činné, což
v době, kdy stát snižuje daně z příjmu občanům a města tímto přijdou
o miliony (v případě Modřic je predikce 11-15 mil. Kč) se jeví tato
dotace pro město jako nehospodárná, neboť proplacením rozdílu by
se ještě prohloubila předpokládaná ztráta.
Dále předsedající citoval zast. Procházku, který ve zpravodaji č. 78/2018 ve svém příspěvku zastupitele mimo jiné uvedl k anketě na
stavbu Víceúčelové sportovní haly s otázkou jednou a odpovědí anone: „Taková anketa nemá samozřejmě žádnou právní oporu….a
referendum spojené s podzimními komunálními volbami koalice na
mimořádném zasedání ZMM 25.06.2018 zamítla. Proč se tedy nyní
neargumentuje tímto způsobem? Ankety k hale se zúčastnilo celkem
463 respondentů, z toho bylo přímo modřických 367, což je 6,99%
z tehdejšího počtu obyvatel (k 01.01.2018 5246 obyv.) a z těchto
modřických se pro stavbu vyslovilo 340, což je 6,48% z počtu
obyvatel a proti bylo 27, což je 0,51% z počtu obyvatel. Tato anketa
byla pro předkladatele úhrady rozdílu jízdného bez právní opory, a to
se jí účastnilo bez elektronické možnosti a propagace o téměř 2%
více občanů.
- Zmínila anketu na využití domu s podloubím na náměstí. Tehdy se jí
účastnilo 8 občanů, z nichž 5 souhlasilo s návrhem p. starosty, aby
zde bylo informační centrum, knihovna a muzeum a 3 měli jiný názor.
(starosta upozornil, že občanů bylo 11 (8 x3). A tenkrát počet 5
občanů byl dost relevantní na to, aby se využití tohoto domu podle
něj řídilo. Upozornila na hlavní cíl ankety na dotaci jízdného, a to
snížit automobilovou dopravu.
- Upozornil na to, že když probíhala anketa kvůli stavbě haly, paní
ředitelka ZŠ poslala všem rodičům žáků email, aby se zúčastnili
ankety. Proto je toto nesrovnatelné a nebylo to vůbec „košer“. Uvedl,
že původně jsme nechtěli (myšleno Spolek za čisté a klidné Modřice)
žádnou anketu dělat, protože počet dojíždějících jsme zjistili z údajů
statistického úřadu a vyvodili z toho, že zájem mezi občany je. Tu
anketu jste chtěli vy. Dále si myslí, že 249 občanů není zanedbatelné
číslo a že zájemců o tuto dotaci by bylo určitě víc.
- Pokud považujete to, že informuji rodiče o dění ve městě, že je to
něco proti, tak se omlouvám. Ale informuji je neustále o tom, co je
nového, co se ve škole děje.
- Z pozice starosty jsem paní ředitelku nežádal, aby obeslala rodiče
studentů, aby hlasovali v anketě. Ta vyšla pouze ve zpravodaji a ten
chodí do každé domácnosti. Pro mě 249 občanů není adekvátní

Zápis č. 10/2020 ze zasedání ZMM

Strana 16 (celkem 28)
Volební období 2018-2022
Zapsala Lenka Knotková, DiS.
dne 07.12.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomandl
Chybík

Bernátová
Tomandl
Šiška
občan H. st.

Šiška
zam. Mulíček

počet obyvatel na to, abychom vypláceli statisíce na doplatky.
Nehledě na to, že se občanům sníží daně řádově o tisíce.
- Je rozdíl, jestli oslovujete rodiče přímo a jestli dáte něco na
facebook. Pohybujete se jako ředitelka školy na hraně střetu zájmů.
- Vím, že cesta z Modřic do Brna stojí 4 Kč, pokud má někdo síťovou
jízdenku. Bavíme se o rozdílu 4 Kč za 3. zónu. A dle mého názoru
dotace křiví vztahy a přijde mi to úplně zbytečné. A to jsem se ankety
zúčastnil.
- Navrhla tedy neprojednávat bod 6. 2 – dotace.
- Jde o jakousi morální satisfakcí, že jsou Modřice ve 3. zóně.
- Pokud budeme součástí města Brna, budeme ve 2. zóně.
- Když dotace kazí charakter, proč tedy město dává dotace
nohejbalistům a fotbalistům, kteří jsou výdělečně činní? On sám tento
návrh nepovažuje za dotaci, ale spíše se mu líbí to, že by Modřice
byly jedny z mála obcí, které poskytnou svým občanům příspěvek,
aby nejezdili do Brna autem, což by znamenalo zlepšení životního
prostředí a zvýšení morálního kreditu našeho města. Dohadování o
tom, jestli se ankety na stavbu haly zúčastnilo více lidí než této
ankety mu připadá trapné.
- Ale fotbalový ani nohejbalový klub nevydělává.
- 80% fotbalistů jsou děti.

Návrh usnesení č. 1(Procházka):
ZMM bere na vědomí výsledky ankety ke zjištění zájmu občanů města o dotaci rozdílu ceny
jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK.
Návrh usnesení č. 2(Procházka):
ZMM schvaluje pro své občany s trvalým bydlištěm v Modřicích, kteří si o to požádají a splní
požadované podmínky, počínaje rokem 2021, poskytování dotace rozdílu ceny jízdného mezi 2. a
3. zónou IDS JMK u předplatných čtvrtletních a ročních jízdenek.
Návrh usnesení č. 3(Procházka):
ZMM schvaluje podmínky za kterých se budou počínaje rokem 2021 poskytovat občanům města
dotace rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK u předplatných čtvrtletních a ročních
jízdenek.
Návrh usnesení č. 4(Procházka):
ZMM schvaluje pro dotace rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK svým občanům
v rozpočtu města na rok 2021 částku 514.635,- Kč.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Ventruba, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Procházka,
Bernátová, Skalník, Tomandl, Mikuš)
1 proti (Slaný)
0 se zdržel
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-5.1/2020
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Hlasování o 2. návrhu usnesení:
5 pro (Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, Skalník)
7 proti (Šiška, Chybíková, Chybík, Slaný, Hökl, Koubková, Brabec)
3 se zdrželi (Doleček, Putna, Ventruba)
Návrh nebyl přijat.
O dalších návrzích nebylo hlasováno pro neschválení návrhu usnesení č. 2.

Bod 6 – Projednání rozpočtu města na rok 2021
6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2021
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2021
včetně Kategorizace zaměstnanců pro účely sociálního fondu na rok 2021. Rozpočet je navržen
dle platných legislativních ustanovení a k projednání jej předkládá referentka OVV Bc. Vojtová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2021 ve výši příjmů 807.000,- Kč
a ve výši výdajů 807.000,- Kč.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Procházka,Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Bernátová)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.1/2020.
6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2021
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku podaných žádostí o dotaci nebo návratnou finanční
výpomoc z rozpočtu města Modřice na rok 2021 předložené žadateli ve stanoveném termínu.
V tabulce je zpracován návrh na výši jednotlivých dotací, které ZMM předkládá pracovní skupina
pro sestavování rozpočtu ve složení Ing. Šiška – starosta, Ing. Chybíková – místostarostka a Ing.
Mulíček – vedoucí FO. Navrhované výše dotací vychází z výšek přiznaných dotací v roce 2020
zohledněné pro organizace, které využívají MHM.
Předsedající navrhl zastupitelům dvě možnosti projednání dotací, a to schválení dotací en bloc
nebo projednání a diskusi ke každé dotaci zvlášť. V diskusi mohou být samozřejmě navrhovány i
jiné výše dotací jednotlivým žadatelům. Mohou být také projednány jen některé navrhované.
Dále předsedající navrhl zařazení dotace p. D. B., který žádal o 19.500,- Kč v letošním roce, ZMM
požádalo doplnění informací a jelikož je poslední měsíc v roce, navrhl zařadit částku 5.000,- kč do
roku 2021.
Na stůl pak zastupitelé obdrželi žádost o dotaci ve výši 300.000,- Kč od Římskokatolické farnosti
Modřice, která z důvodu změny faráře nebyla zaslána v požadovaném termínu.
Doplňují komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček.
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V diskusi bylo zastupiteli dohodnuto projít jednotlivě každou dotaci zvlášť. Kvůli chybějícím
náležitostem v žádostech o dotaci byly vyřazeny dotace pro X-trim a KHS Dragons a nově byly
zařazeny dotace pro p. D. B. a Římskokatolickou farnost Modřice.
Návrh usnesení č. 1 (Šiška):
ZMM požaduje po spolku X-trim a KHS Dragons opravu a doplnění žádosti o dotaci na rok 2021.
Návrh usnesení č. 2 (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotací a příspěvků z rozpočtu města Modřice na rok 2021 v celkové výši
2.797.000,- Kč rozdělené dle projednané a schválené výše jednotlivým žadatelům.
Protinávrh usnesení (Tomandl):
ZMM zamítá žádost o dotaci pro Římskokatolickou farnost Modřice ve výši 300.000,- Kč.
Další protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o protinávrhu usnesení:
1 pro (Tomandl)
13 proti (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš,
Skalník, Ventruba, Procházka)
1 se zdržel (Bernátová)
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
11 pro (Chybík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Mikuš, Skalník, Ventruba, Procházka, Tomandl,
Bernátová)
2 proti (Šiška, Slaný)
2 se zdrželi (Brabec, Chybíková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.2.1/2020.
Hlasování o 2. návrhu usnesení:
14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Procházka, Bernátová)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.2.2/2020.
6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2021
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh na zařazení a realizaci investičních akcí města Modřice
v roce 2021 do rozpočtu města Modřice na rok 2021. Celkově se jedná o částku 57.015.000,- Kč,
kde největší dvě položky tvoří:
- Výstavba hasičské zbrojnice 20.000.000,- Kč (dotace celkem 7.500.000,- Kč)
- Rekonstrukce školní jídelny 16.000.000,- Kč
Z ostatních investic citoval předsedající ty větší:
- Územní studie HUKO – realizace revitalizace zeleně
6.000.000,- Kč
- Dokončení povrchu běžeckého oválu hřiště u ZŠ
4.000.000,- Kč
- Klimatizace radnice
2.300.000,- Kč
- PD nám. Svobody 171 – muzeum
1.300.000,- Kč
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1.300.000,- Kč
- Kamerový systém města
1.250.000,- Kč
- Chodník – cyklostezka kolem náhodu
1.000.000,- Kč
- Služební vozidlo MP
850.000,- Kč
- ÚP Modřice
500.000,- Kč

Do návrhu jsou zařazeny další drobnější investice, které nebyly zejména realizovány v roce 2020.
Současně předsedající upozornil na skutečnost, že vlivem snížení daně z příjmů občanům ČR
dle predikcí přijde město Modřice na příjmové straně rozpočtu o 11 – 15 mil. Kč, což může mít opět
dopad do realizací investic či oprav.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
Šiška
Bernátová
Chybíková
Procházka
Šiška
Procházka
Chybíková

Procházka
Šiška
Procházka
zam. Halvová

- Parag. 3412 – plot, fotbalové hřiště. To je škvárové hřiště?
- Ne, jedná se o hřiště travnaté. Plot se rozpadá a je to ta část
u zahrádkářské kolonie.
- A workoutové hřiště?
- V tomto rozpočtu není, protože je tam studie HUKO.
Počítáme s ním ve výhledu.
- Přechod u fary-Masarykova. To je kde?
- Je to přechod na rohu u radnice, ten stávající, jen se bude
upravovat. Neodpovídá technickým parametrům.
- Evidenční software pro odpadové hospodářství?
- Dostali jsme dotaci na zlepšení třídění odpadu v Modřicích.
Během tohoto roku by měly všechny domy dostat nové
popelnice nebo kontejnery, změní se i systém svozu a bude
se množství odpadu načítat. K tomu je potřeba tento software.
Bude to načítat svozová firma.
- Už se ví, jaké vozidlo bude MP mít?
- Pravděpodobně Škoda
- Přimlouval by se za to, aby se realizace klimatizace radnice
rozdělila na 2. části - nejdříve podkroví a pak zbytek.
- To takto není možné, bude se dělat nová elektřina, jednotky
se budou přidělávat na budovu ze dvora.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení investičních akcí města Modřice do rozpočtu města Modřice na rok 2021
dle soupisu investičních akcí v celkové výši 57.015.000,- Kč.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.3/2020.
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6.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2021
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu města Modřice na rok 2021, který připravila a
zpracovala na základě vznesených požadavků jednotlivých odborů schváleného střednědobého
výhledu, návrhů na investice dle zásobníku investičních akcí, dle žádostí o dotace a příspěvky a
dle současné daňové legislativy pracovní skupina ve složení Ing. Šiška – starosta, Ing. Chybíková
– místostarostka a Ing. Mulíček – vedoucí FO a správce rozpočtu. Návrh rozpočtu byl dle zákona
ve stanovené lhůtě zveřejněn a vyvěšen na úřední desce. Rozpočet je dle zákona předložen
v odvětvovém a druhovém členění s přílohami – návrh investičních akcí a návrh dotací.
Na straně příjmů je celková částka navržena ve vztahu k predikci MF v reálném horizontu roku
2020 bez následujícího provedení úpravy daně z příjmů obyvatelstva a s minimální rezervou.
Současně do příjmů je zařazena částka 3 mil. Kč jako již uzavřená smlouva na dotaci z JMK na
výstavbu hasičské zbrojnice. Žádné další dotace nejsou v příjmech zařazeny (ještě se počítá s 4,5
mil. Kč již přiznaná na hasičku od MV a na systém tříděného odpadu částka cca 2,3 mil. Kč).
Celková výše navržených příjmů je tedy ve výši 156.745.000,- Kč.
Po definitivním schválení úprav daňového systému může být tato částka o 11 -15 mil. Kč nižší (viz.
propočet předposlední a poslední sloupec návrhu rozpočtu).
Na straně výdajové je vycházeno zejména z požadavků na obnovu a údržbu města a jeho majetku
se dvěma výraznými investičními akcemi výstavba nové požární zbrojnice a rekonstrukce školní
jídelny.
Celková výše výdajů je navržena ve výši
164.715.600,- Kč.
Financování – splátky úvěrů
8.766.000,- Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem 7.970.600,- Kč.
Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 16.736.600,- Kč, který bude vyrovnán z rozpočtové rezervy
let minulých.
Rozpočtová rezerva je k 31.12.2021 plánována ve výši 27.056.400,- Kč.
Návrh rozpočtu projednal FV a RMM svým usnesením č. 35R-6.2/2020 doporučuje jeho schválení.
Krátký komentář přednesli předsedkyně FV zast. Koubková a vedoucí FO Ing. Mulíček.
V diskusi vystoupili:
Ventruba
Procházka
zam. Mulíček

- Informoval o situaci v Parlamentu ohledně daňového balíčku.
- Požádal o vysvětlení grafů č. 6 a č. 7.
- Vysvětlil tyto grafy.

Návrh usnesení č. 1(Šiška):
ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2021 na straně příjmů ve výši 156.745.000,- Kč a
na straně výdajové ve výši 164.715.600,- Kč jako schodkový se schodkem ve výši 7.970.600,- Kč
a financováním ve výši 8.766.000,- Kč. K financování a vyrovnání schodku rozpočtu bude využita
rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let.
Návrh usnesení č. 2(Šiška):
ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice na rok 2021 třídy druhového třídění
dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ZMM
stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice na rok 2021 schválené investiční akce
v roce 2021 a schválené dotace v roce 2021.
Návrh usnesení č. 3(Šiška):
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu měst Modřice na rok 2021
v aktualizované výši 57.015.000,- Kč.
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Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.4.1/2020.
Hlasování o 2. návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.4.2/2020.
Hlasování o 3. návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.4.3/2020.
6.5 Schválení dofinancování dotace na výstavbu hasičské zbrojnice
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář s návrhem usnesení na schválení dofinancování
výstavby akce „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“. Schválení dofinancování stavby
požaduje poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra ČR pravděpodobně z důvodu, aby bylo
garantováno dokončení výstavby.
V diskusi vystoupili:
Bernátová

Šiška
Procházka
Šiška
občan K.
Šiška

- Uvedla svou připomínku ke znění usnesení, kde zpochybnila, že „ZMM se zavazuje dofinancovat...“. Z tohoto
usnesení podle ní vyplývá, že se jako zastupitelé
zavazujeme dofinancovat uvedený rozdíl. Navrhla proto
znění usnesení upravit.
- Text usnesení je přesně dán poskytovatelem dotace MV.
- Nemohla být získána dotace vyšší?
- Dotace je v max. výši. Máme dotace 7,5 mil – od MV a JMK.
- Zatím se počítá v příjmech jen se 3 mil.?
- Ano, protože máme zatím podepsanou smlouvu na 3 mil. Kč.
Uzavření smlouvy je podmíněno dofinancováním.

Návrh usnesení (Šiška) – doporučené MV ČR:
ZMM se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou investiční akce „Výstavba nové
Požární zbrojnice Modřice“ a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
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Protinávrh usnesení (Bernátová):
ZMM schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou investiční akce „Výstavba nové
Požární zbrojnice Modřice“ a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování o protinávrhu usnesení:
3 pro (Bernátová, Procházka, Tomandl)
12 proti (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš,
Skalník, Ventruba)
0 se zdrželo
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.5/2020.
6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím
V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení na schválení závazných ukazatelů zřízeným
příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ Modřice. Těmto organizacím jako jejich zřizovatel musí město
stanovit závazné ukazatele jejich rozpočtu, které bez souhlasu a vědomí města nesmí překročit.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení č. 1(Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021,
kterými jsou celkové maximální provozní náklady z příspěvku zřizovatele a ze zúčtování fondů ve
výši 3.200.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření v maximální výši 100.000,- Kč a maximální
náklady na platy z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 414.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 2(Šiška):
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021,
kterými jsou celkové maximální provozní náklady z příspěvku zřizovatele a ze zúčtování fondů ve
výši 9.605.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření v maximální výši 200.000,- Kč a maximální
náklady na platy z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 1.400.000,- Kč.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o 1. návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.6.1/2020.
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Hlasování o 2. návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-6.6.2/2020.
21:44 odchod zast. Slaný
Bod 7 – Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2022-2023
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na
období 2022 – 2023, 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.
Rok
2022
2023
Příjmy
156.000.000,- Kč
158.000.000,- Kč
Výdaje
156.000.000,- Kč
150.000.000,- Kč
Přebytek/schodek
0,- Kč
+8.000.000,- Kč
Financování
- 8.854.200,- Kč
- 8.946.300,- Kč
Rezerva ke konci roku
18.212.200,- Kč
17.265.900,- Kč
Investice
46.000.000,- Kč
39.000.000,- Kč
V diskusi vystoupili:
Procházka
Šiška

- Chápu dobře, že rekonstrukce domu nám. Svobody 171 bude až
v roce 2023? Nespadne to do té doby?
- Podle predikce a postupu vývoje stavebního povolení odhadujeme
až v roce 2025. Bohužel to neurychlíme.

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na období 2022-2023.
Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-7.1/2020

Bod 8 – Územní plán Modřice
8.1 Projednání žádosti o změnu ÚP Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, návrh na pořízení územního plánu/změny ÚP a
posouzení žádosti včetně mapového podkladu zpracované MěÚ Šlapanice, odborem výstavby
k žádosti společnosti Modřice Property Development a.s., Tůmova 2246/14, Brno, IČ 27720241 na
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změnu ÚP k pozemkům parc. č. 1523/48, 1523/49, 1523/51 a 2502 z orné půdy na lehká výroba,
skladové prostory, průmyslová zóna.
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá pořízení změny ÚP Modřice na pozemky parc. č. 1523/48, 1523/49, 1523/51 a 2502.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-8.1/2020
8.2 Stanovení určeného zastupitele ke změně č. 1 ÚP Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi podrobný komentář včetně výkladu ze zákona č. 183/2000 Sb.
O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, k ustanovení určeného zastupitele pro
Zprávu o uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice
včetně Veřejné vyhlášky MěÚ OV Šlapanice.
Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová.
Návrhy určeného zastupitele
zast. Chybíková navrhla starostu Ing. Šišku – nominaci přijal
zast. Procházka navrhl místostarostu Ventrubu – nominaci nepřijal
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Ing. Josefa Šišku – starostu určeným zastupitelem pro zpracování Zprávy o
uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-8.2/2020

Bod 9 – Projednání zpráv z výborů ZMM
9.1 Zpráva z činnosti FV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis č. 15 ze dne 16.09.2020 a zápis č. 16 ze dne 18.11.2020
z jednání FV.
Krátký komentář přednesla předsedkyně FV zast. Koubková.
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Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis č. 15 ze dne 16.09.2020 a zápis č. 16 ze dne 18.11.2020 z jednání FV.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
21:56 odchod zast. Skalník
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-9.1/2020
21:58 příchod zast. Skalník
9.2 Zpráva z činnosti KV
V podkladech zastupitelé obdrželi zápis z jednání KV ze dne 26.11.2020, rekapitulaci kontrol KV
v roce 2020 a plán kontrol KV v roce 2021.
Krátký komentář přednesl předseda KV zast. Procházka.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM bere na vědomí zápis z jednání KV ze dne 26.11.2020 a rekapitulaci kontrol KV v roce 2020
a schvaluje KV ZMM plán kontrol v roce 2021.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení (Šiška):
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-9.2/2020

Bod 10 – Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2021
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2021. Plán
činnosti vychází z plánu z roku 2020, kdy jednání ZMM zůstávají na 18:00 1x za 3 měsíce vždy 1.
pondělí v měsíci. Schůze RMM jsou navrženy každý měsíc v jeho druhé polovině. Tento návrh
nevylučuje svolání mimořádného ZMM nebo RMM.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2021 dle předloženého návrhu.
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Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-10.1/2020

Bod 11 – Různé, diskuse
11.1 Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a e-mailovou korespondenci od společnosti KORDIS
JMK, a.s., na vyčíslenou výši příspěvku města Modřice za požadovaný nadstandard dopravní
obslužnosti IDS JMK na rok 2021 pro město Modřice, který spočívá v provozování noční linky N94
Brno-Modřice. Výše příspěvku je stanovena na 502.073,- Kč.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje dle čl. V odst. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK nadstandardní
dopravní obslužnost města Modřice noční linkou N94 v roce 2021 v ceně 502.073,- Kč.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-11.1/2020
11.2 Dodatek č. 43 Nájemní a provozní smlouvy ze dne 12.03.2002 s BVK a.s.
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vlastní text Dodatku č. 43 Nájemní a provozní
smlouvy ze dne 12.03.2002 na provozování splaškové kanalizace města Modřice provozovatelem
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno, IČ 46347275. BVK předkládají návrh
na výši stočného 35,77 Kč/m³, které je vyšší než v roce 2020 o 1,14 Kč/m³, ale současně je o 1,34
Kč/m³ nižší než stočné ve městě Brně (Brno 37,11 Kč/m³).
Výši stočného stanovuje BVK a zohlednilo pro Modřice umístění ČOV. Statutární město Brno pak
stanovuje výši vodného, které je pro všechny napojené na vodovodní infrastrukturu města Brna ve
výši 40,35 Kč/m³. Celkově je vodné a stočné v Modřicích ve výši 76,12 Kč/m³ bez DPH na úrovni
podprůměru v ČR, spíše u spodní hranice.
Dále dodatek upravuje cenu za pronájem kanalizační sítě města Modřice, kde BVK navrhují částku
4.900.000,- Kč bez DPH, což je o 280.000,- Kč více než v roce 2020. Současně je zahrnuta
v dodatku úplata za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2020 ve výši
5.000,- Kč bez DPH.
Diskuse neproběhla
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Dodatek č. 43 Nájemní a provozní smlouvy ze dne 12.03.2002 mezi městem
Modřice (pronajímatel) a BVK, a.s., IČ 46347275 (nájemce) na pronájem splaškové kanalizační
sítě v roce 2021 za cenu 4.900.000,- Kč bez DPH, výši tarifu stočného v ceně 35,77 Kč/m³ bez
DPH a úplatu za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2020 ve výši
5.000,- Kč bez DPH.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení (Šiška):
12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Skalník,
Ventruba, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-11.2/2020
11.3 Žádost Římskokatolické farnosti Modřice o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování
dotace poskytnuté v roce 2020
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a žádost Římskokatolické farnosti Modřice o
prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté městem Modřice v roce 2020 ve výši
300.000,- Kč. Z dotace doposud využili pouze 105.000,- Kč vlivem výjimečné situace v roce 2020
způsobené pandemií COVID-19. Požadují posun termínu do 31.12.2021 včetně vyúčtování.
V komentáři je navrženo usnesení se schválením posunu termínu čerpání do 31.12.2021 a s
vyúčtováním v běžném ročním termínu, tj. pro rok 2021 datum 31.03.2022.
Diskuse neproběhla
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Římskokatolické farnosti Modřice čerpání dotace ve výši 300.000,- Kč poskytnuté
na rok 2020 do 31.12.2021 s termínem vyúčtování dotace do 31.03.2020.
Protinávrhy usnesení nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení (Šiška):
11 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, Mikuš, Ventruba,
Procházka)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Tomandl, Skalník)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 10Z-11.3/2020
Diskuse
Procházka
Chybíková
Bernátová
Šiška

- Bude se na radnici dávat betlémské světlo?
- Betlémské světlo bude, ale ne na radnici. Budou ho dávat skauti, asi
až 24.12. dopoledne a kde přesně, bude uvedeno ve zpravodaji.
- Jak dlouho trval provoz haly?
- Při otevření 3.února trval necelých 6 týdnů do 12. března, pak se
opět otevřelo někdy v polovině května.
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Bernátová
Šiška
Bernátová

Chybíková

Skalník
Chybíková
Bernátová
Šiška

občan H.
občan M.

Šiška

občan K.
Šiška

Skalník
Šiška

- Jedná se mi o to, že bazén byl zavřený a jestli nám zhotovitel neměl
nahradit ušlý zisk.
- O tom se s ním jednalo. Nevybavuje si přesně, jak to bylo. Podívá
se na to. Bazén byl otevřený asi měsíc a půl.
- V souvislosti s havárií na Havlíčkově ul. se zeptala, jestli má obec
relevantní informace o tom, v jakém stavu je vodovodní řad
v Modřicích?
- Majitelem vodovodního řadu je město Brno. Jaký stav je přesně
v Modřicích nevíme. Stále se dohadujeme s BVK, jestli za propady
můžou sklepy nebo stav vodovodu. V rámci rekonstrukce ulice
Masarykovy se bude vyměňovat vodovodní řad na celé ulici, ale jaký
je stav ve zbytku Modřic nevíme.
- Dále vysvětlila, jaký bude průběh opravy po havárii na ul.
Havlíčkova.
- Takže ulice Havlíčkova může být zavřena třeba 2 roky?
- Snad ne, ale může se to samozřejmě stát.
- Upozornila, že v době, kdy mohlo být venku omezené množství lidí
kvůli pandemii, bylo v parku Na rybníčku 30 lidí.
- Pokud jsou v parku i v době, kdy byl omezen venku počet lidí,
volejte na MP a ti to budou řešit. Nejdříve to řeší domluvou, pak
mohou dát pokutu.
- Vyjádřil se ke stavu silnice na ulici Havlíčkova.
- Vyjádřil se ke schválené ZÚR JMK, vznesl několik dotazů na
souhlas se studií ZÚR, k vedení severního obchvatu, protipovodňové
hráze, protihlukových opatření a přerušení silnice ulice Chrlická.
- Na dotazy reagoval stručnými informacemi, kdy se ve většině
omlouval, že si již skutečnosti nepamatuje, ale může je dohledat,
pokud si p. Mazálek o to požádá.
- Je v plánu nějaký kruhový objezd při některém výjezdu z Modřic?
- Máme zpracovanou studii křižovatky Havlíčkova x U Vlečky x Jižní
obchvat silnice II/152. Proběhlo jednání s firmami z této lokality a
kromě jedné se všichni vyjádřili pro. Vedli jsme jednání s JMK, ale
nebyla politická vůle. S panem poslancem se chystáme na jednání s
novým náměstkem pro dopravu v této záležitosti.
- Říkal jste, že na studii ke kruhovému objezdu bylo záporné
stanovisko PČR?
- Ne, tam byly zpracovány dvě varianty – světelná a kruhová. PČR
byla proti světelné.

Ukončeno ve 22:45 hodin

Ověřovatelé:

Ing. Josef Šiška
starosta města

