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ZÁPIS Č. M11-ZMM/2021 
z 11. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

konaného 01. února 2021 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, řádně omluvena zastupitelka Bernátová, 

neomluven zastupitel Tomandl) 

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 

 

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 18:05 hodin v zasedací síni modřické radnice. 

Předsedající přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že jednání ZMM bylo řádně svoláno 

a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 13 přítomných zastupitelů města, což je nadpoloviční většina 

zastupitelů, je usnášeníschopné. 

 

Z jednání se řádně omluvila zastupitelka Bernátová. 

Neomluven zastupitel Tomandl. 

 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku: 

Ověřovatelé:   zast. Kateřina Koubková a zast. Luděk Slaný 

Zapisovatelka:  Lenka Knotková, DiS. 

 

Hlasování o návrhu starosty: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat. 

 

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního mimořádného zasedání ZMM, který 

obsahuje pouze dva body týkající se plánované výstavby přístavby a modernizace školní kuchyně. 

 

Program:  

 Úvod 

1. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školní jídelny 

2. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021 

Závěr 

 

Protinávrh (Procházka): 

Zařadit do programu bod „Různé“. 

 

Hlasování o protinávrhu programu: 

7 pro (Chybík, Procházka, Mikuš, Skalník, Brabec, Hökl, Koubková) 

2 proti (Šiška, Slaný) 

4 se zdrželi (Doleček, Chybíková, Ventruba, Putna) 

Protinávrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o návrhu programu: 

12 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Chybík, Slaný, Mikuš, Doleček, Skalník, Brabec, Hökl, Koubková, 

Putna)  

0 proti 

1 se zdržel (Procházka) 

Návrh byl přijat. 
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Dále předsedající konstatoval, že zápis a usnesení z 10. řádného ZMM budou projednány na 12. 

řádném zasedání ZMM v měsíci březnu. 

 

Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelkou 11. mimořádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 11. mimořádného veřejného zasedání ZMM zast. 

Kateřinu Koubkovou a zast. Luďka Slaného. 

ZMM schvaluje program 11. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze změn.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 11M-Z-Ú1/2021 

 

 

Bod 1 – Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školní jídelny 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář k vyhlášené výzvě na dotaci a výpis podstatných bodů 

dotace k projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z programu MMR 

Podpora a rozvoj regionů – Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu Podpora obcí s 3.001- 

10.000 obyv., titulu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov vyhlášeného 23.12.2020 

s podáním žádosti do 05.03.2021. ZŠ Modřice dlouhodobě připravuje přístavbu a modernizaci školní 

jídelny vč. kuchyně a vyhlášený program toto podporuje. Podmínkou ale je, že žadatelem musí být 

obec a současně podání žádosti o dotaci musí být schváleno ZMM. Rekonstrukce vč. vybavení 

kuchyně je dle PD kalkulována na 23,5 mil. Kč vč. DPH. Z programu lze čerpat až do výše 70% 

uznatelných nákladů max. však 20 mil. 

Na ZMM je tedy předložen návrh na schválení podání žádosti o tuto dotaci. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení:  

ZMM schvaluje podání žádosti do programu MMR ČR Podpora a rozvoj regionů – Podpora rozvoje 

regionů 2021, podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, titulu 117D8220E Rekonstrukce 

a přestavba veřejných budov na akci s názvem „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny“. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 11M-Z-1.1/2021 

 

 

Bod 2 – Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 1/2021, které je úzce spojeno s podáním žádosti o 

dotaci na rekonstrukci jídelny a kuchyně ZŠ Modřice. Původně byla v rozpočtu částka 16 mil. Kč na 

položce investiční transfery zřízených příspěvkových organizacím, kdy si ZŠ měla rekonstrukci hradit 

sama. Zbylou částku do konečné ceny rekonstrukce stanovené PD ve výši 23,5 mil. Kč by hradila 
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z prostředků svého investičního fondu tvořeného odpisy majetku. Jelikož stavebníkem musí být město, 

je tedy částka přesunuta na položku investice města a je povýšena o 7,5 mil. Kč do ceny dle PD. 

Současně do RO č. 1 je zohledněna predikce finančních ztrát rozpočtu města na příjmové straně 

způsobené úpravou daní Vládou ČR a je navýšen odvod DPH dle skutečného ročního koeficientu o 

1 mil. Kč ve vztahu k omezenému provozu Městské haly Modřice vlivem pandemie COVID-19. 

Strana příjmů je po RO č. 1/2021 ve výši 153.095.000,- Kč. 

Strana výdajů je po RO č. 1/2021 ve výši 173.215.600,- Kč. 

Schodek rozpočtu je           - 20.120.600,- Kč  

Schodek bude hrazen z rozpočtové rezervy města z let minulých, která je z roku 2020  

                                                        ve výši 58.214.300,- Kč. 

Splátky úvěrů jsou v celkové výši                 8.766.000,- Kč. 

Podrobný komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka - Proč se navyšuje investice v roce 2021 o 7,5 mil.? 

zam. Mulíček     - V rozpočtu bylo 16 mil. Kč jako příspěvek do investičního fondu ZŠ. Celá 

investice je 23 mil. Kč. Protože ji bude realizovat město, musí se navýšit o 7,5 

mil. Kč, které měla ZŠ čerpat ze svého investičního zůstatku. Následně 

pravděpodobně město nařídí ZŠ vrátit tuto uspořenou částku do rozpočtu města. 

 

Návrh usnesení:  

ZMM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu města Modřice na rok 2021 na straně příjmů 

po RO 153.095.000,- Kč a na straně výdajů po RO 173.215.600,- Kč jako schodkový se schodkem ve 

výši 20.120.600,- Kč a financováním 20.120.600,- Kč. K financování a vyrovnání schodku rozpočtu 

bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Chybík, Slaný, Mikuš, Doleček, Skalník, Brabec, Hökl, Koubková, 

Putna)  

0 proti  

1 se zdržel (Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 11M-Z-2.1/2021 

 

 

 

Ukončeno v 18:20hodin 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Josef Šiška, v.r. 

           starosta města 


