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Zápis č. 12-ZMM/2021 

z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 

08. března 2021 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, omluvena Bernátová, Ventruba) 

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 

 

Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 18:04 hodin v Městské hale Modřice. 

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. 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatele: 

Ověřovatelé:   zast. Richard Tomandl a zast. Libor Hökl 

Zapisovatel:   Ing. Roman Mulíček 

 

Hlasování o návrhu předsedajícího: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat. 

 

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé následující návrh programu jednání ZMM.  

 Úvod  

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu 

2) Kontrola uložených úkolů 

3) Projednání zprávy o uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a schválení pokynů 

pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice 

3) Bezpečností situace města 

     3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2020 

     3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2020 

4) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2020 

5)  Zpráva o provozu, hospodaření a využívání MHM v roce 2020 

         6)  Projednání hospodaření města v roce 2020 

 6.1 Rozpočtové opatření č. 12/2020 

 6.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2020 

 6.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2020     

7)   Projednání majetkových transakcí 

8)   Upřesnění rozpočtu města v roce 2021 

  9.1 Rozpočtové opatření č. 2/2021 

  9.2 Schválení dotace Dragons 

  9.3 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč 

9) Projednání zprávy o uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a schválení pokynů 

pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice 

10) Zpráva o činnosti FV 

11) Zpráva o činnosti KV 

12) Různé, diskuse 

       Závěr 



Zápis č. 12/2021 ze zasedání ZMM  Strana 2 (celkem 26)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsal Ing. Roman Mulíček   dne 08.03.2021  

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

Návrh na změnu programu (Šiška): 

Předsunutí bodu 9) jako bodu 3) a posunutí bodů 3) – 8) o jednu pozici. 

 

Hlasování o návrhu na změnu programu: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh na změnu programu byl schválen. 

 

Předsedající konstatoval, že zápisy z 10. řádného a 11. mimořádného zasedání ZMM byly 

určenými ověřovateli ověřeny a podepsány a společně s usneseními byly řádně uloženy u 

asistentky starosty města k nahlédnutí.  

 

Připomínka k dokumentům: 

Šiška – Vznesl připomínku k zápisu z 10.ZMM k bodu 5. Projednání výsledků ankety „Dotace 

rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK“, kde v diskusi zast. Bernátová uvedla, cituji: 

„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.“  Dále již mimo zápis uvedla 

k osobě starosty a lídra ODS: „Proč jste to měli několik let ve volebním programu.“  Na reakci 

starosty: „Já jsem to tam měl?“ zast. Bernátová uvedla: „Ano ODS, všechny volební strany to tam 

měly.“ Osobně si prostudoval všechny volební programy ODS od svého zvolení starostou města a 

může zde s klidným svědomím uvést, že ODS nikdy v posledních 4. volebních obdobích tento slib 

neměla jako součást volebního programu. Tímto konstatuje, že zast. Bernátová uvedla úmyslně 

nepravdivé informace a tím občany uvedla v omyl. Dle těchto zjištění nepožaduje opravu zápisu č. 

10 řádného zasedání ZMM, ale požaduje uvést citované skutečnosti v tomto zápisu ze zasedání 

ZMM. 

 

Chybíková – Rovněž si prostudovala všechny volební programy KDU-ČSL a v roce 2006 bylo 

v programu uvedeno, že se strana pokusí obnovit jednání o znovuzavedení 2. zóny, takže také 

neslibovala, že 2 zónu zavedou. 

 

Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelem 12. řádného veřejného zasedání ZMM Ing. Romana Mulíčka. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 12. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Richarda Tomandla 

a zast. Libora Hökla. 

ZMM schvaluje program 12. řádného veřejného zasedání ZMM se změnou předsunutí bodu 9) 

jako bod 3) a posunem ostatních bodů 3) – 8) o 1 pozici níže. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 12Z-Ú1/2021 
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Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu 

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

10. řádného zasedání ZMM dne 07.12.2020 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 10. řádného zasedání ZMM do 08.03.2021. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-1.1/2021 

 

 

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 zasedání ZMM. 

Předsedající přečetl jednotlivé úkoly: 

 

Usnesení 11Z-3.3/2016 

ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v majetku společnosti Bobra-

va, spol. s r. o. na město Modřice a pověřuje RMM a MO přípravou podkladů ke schválení převodu 

vodovodu, kanalizace a ČOV. 

Plnění úkolu 

Dne 02.11.12020 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, o jehož prodlouže-

ní požádala společnost Bobrava. Platnost stavebního povolení již byla jednou prodloužena roz-

hodnutím vyhotoveným dne 08.01.2019 pod č.j.: OŽP-ČJ/162556-18/SKR. Termín má být prodlou-

žen 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 a 

bude očekávat výzvu společnosti Bobrava s.r.o. – úkol prozatím nesledovat 

 

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 

V řešení úkolu nejsou žádné nové skutečnosti. Jednání ve věci PPO Modřice na Povodí Moravy 

a.s. doposud neproběhlo. Město Modřice bylo kontaktováno zpracovateli PPO Brno, kde bylo za 
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účasti zástupce Povodí Moravy prezentováno řešení PPO Brno na společné hranici katastrů. Od 

tohoto jednání nedošlo k žádným závěrům – úkol probíhá 

  

Usnesení 8Z-4.3/2020  

ZMM zamítá prodej části pozemku parc. č. 242/1 a pověřuje RMM uzavřením nájemní smlouvy. 

Plnění úkolu 

Společnost Biocont Laboratory, spol. s r.o. odmítla pronájem pozemku se zelení za předložených 

finančních podmínek. Následně proběhlo jednání, ze kterého vzešly závěry předložené RMM k 

projednání ZMM na 12. zasedání v bodě 8 - Projednání majetkových transakcí – úkol ukončen 

 

Usnesení 9Z-9.2.1/2020 

ZMM ukládá vedení města požadovat umístění horní hrany stavebních konstrukcí objektů pláno-

vaných na parcele č.118/1 k.ú. Modřice nejvýše do úrovně horní hrany stavebních konstrukcí okol-

ních objektů. 

Plnění úkolu 

Městu Modřice nebyla doposud stavebníkem předložena žádná projektová dokumentace ke sta-

vebnímu řízení na výstavbu objektů na citované parcele, ani nebylo doručeno případné vydané 

stavební povolení – úkol trvá 

 

Usnesení 10Z-3.4.2/2020 

ZMM požaduje uvedení pozemků parc.č.994/39 a 2333/3 do původního stavu a v případě nového 

majitele areálu Fino Club požádat o pronájem dle platné směrnice města Modřice. 

Plnění úkolu 

Majitelé penzionu Fino Club doposud pronajatý pozemek nevyklidili, ale zaslali nový přípis na po-

sečkání s likvidací. Jejich nový návrh je předložen k projednání na 12. zasedání ZMM v bodě 8 - 

Projednání majetkových transakcí – úkol ukončen 

 

Usnesení 10Z-6.2.1/2020 

ZMM požaduje po spolku X-trim a KHS Dragons opravu a doplnění žádosti o dotaci na rok 2021. 

Plnění úkolu 

KHS Dragons svoji žádost opravili a předložili ZMM k projednání na 12. zasedání v bodě 9.2-

Schválení dotace. 

Spolek X-trim žádost neopravil, ale zaslal elektronickou informaci o ukončení své činnosti a o pře-

chodu většiny členů pod spolek Xside Dencers (viz. Příloha č.1). Pokud budou požadovat dotaci 

bude jejich žádost o podporu předložena na dalším zasedání ZMM – úkol splněn 

 

Úkoly uložené bez usnesení: 

zast. Bernátová  

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

Pod úkol – 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. Doložit zjištěné skutečnosti foto-

dokumentací. 

                   2) Podat stížnost na nečinnost a špatnou práci pracovníka SÚ Šlapanice p. Pukowiet-

ze v této kauze. 

Plnění úkolu 

K dnešnímu dni od posledního zasedání ZMM nedošlo v lokalitě Primál k žádným aktivitám, ani 

nebyly obdrženy ze SÚ Šlapanice žádné nové skutečnosti k návozu zeminy v této lokalitě. 
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Ad1) Starosta provedl na místě šetření, kde zjistil, že na pozemek města je navážena ornice a na 

pozemek parc.č. 1690/195 rodiny Matochových nejsou naváženy žádné materiály. Další šetření v 

místě provádí pravidelně MP Modřice (viz. Úřední záznam MP ze dne 24.2.2021 – Příloha č.2 a 

fotodokumentace – Příloha č.3) – úkol splněn 

Ad2) Starosta zaslal dne 22.12.2020 stížnost na nečinnost úředníka p. Pukowietze na SÚ Šlapani-

ce, ze kterého dne 19.1.2021 obdržel písemné Vyrozumění o vyřízení stížnosti (viz. Příloha č.4) – 

úkol splněn 

 

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

Plnění úkolu 

Z důvodu přetrvávání nouzového stavu a pandemické situace nebylo ve věci svoláno žádné jed-

nání ze strany města ani nebylo doposud obdrženo stanovisko k žádosti města ze strany majitele 

dotčených pozemků firmy Agrofert – úkol probíhá 

  

zast. Skalník 

- Zajistit autorizované stanovisko někoho, kdo posoudí v lokalitě Primál výškový stav roku 2016 s 

projektovou dokumentací, jestli jsou tam nějaké rozdíly. 

Plnění úkolu 

Starosta města oslovil odbornou geodetickou kancelář D.R.GEO s.r.o., Musilova 1638/9, Brno o 

posouzení geodetického zaměření pozemků v lokalitě Primál z roku 2016 s projektovou dokumen-

tací a dle zpracované Technické zprávy ze dne 1.2.2021 (viz. Příloha č.5) vyplývá, že výška na-

vážky v době měření se pohybovala v rozsahu 1,51 až 1,10 metru pod úrovní dle projektové do-

kumentace. – úkol splněn 

 

zast. Procházka 

- Upozornil na obnovení řešení křižovatky silnice II/152-ul. Havlíčkova-ul. U Vlečky 

Plnění úkolu 

Ve věci nejsou známy žádné nové skutečnosti. Po ukončení nouzového stavu v ČR budou jednání 

s JMK o křižovatce obnovena – úkol trvá 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník  - Zeptal se k vyrozumění o vyřízení stížnosti, zda jediné vyjádření je 

opravdu jen to, že SÚ vydá dodatečné stavební povolení až dořeší 

majetkoprávní vztahy s Matochovými? Nic jiného dělat nebudou? Ne-

budou řešit, že to teoreticky celou dobu probíhá bez stavebního povo-

lení? 

Šiška    - Ne. 

Skalník  - Dle zprávy vyplývá, že v roce 2016 byla navážka na Primálu cca 1,5 

až 1,10m pod úrovní dle PD. Kdy tedy město stavbu převzalo, když 

se naváží pořád. Přece za 6 let nenavezli 1,10m hlíny. 

Šiška  - Oni ale nenaváží pořád, naváží nárazově. Nevím, jaká je teď výška. 

Ve smlouvě mezi městem a GasTransport je uvedeno, pokud nave-

zou víc, než je uvedeno, tak nám ten rozdíl doplatí. 

Skalník  - Když už byla stavba převzata městem, tak už přece nemohou navá-

žet. 

Šiška    - Ale stavba není zkolaudována stavebním úřadem. 

Skalník   - Vy ale nemůžete převzít stavbu, když není zkolaudovaná. 



Zápis č. 12/2021 ze zasedání ZMM  Strana 6 (celkem 26)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsal Ing. Roman Mulíček   dne 08.03.2021  

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

Šiška  - My jsme stavbu převzali, máme předávací protokol, ale na staveb-

ním úřadě to nebylo dokončeno. Bohužel k tomu tady nemám pod-

klady. 

Skalník   - Podle mě se jedná v tuto chvíli o černou stavbu. 

Šiška  - Na stavbu mají řádné stavební povolení. Zvu vás ke mně a nachys-

tám vám veškeré papíry k tomuto. 

občan H. st.  - Chcete říct, že za posledních skoro 5 let se tam navezl1,5m ornice? 

To, co je tam nevezeno má k ornici na míle daleko. Jsou tam kousky 

cihel a betonu. 

Šiška    - Nový stav není zaměřen. 

občan H. st.   - Byl bych tedy rád, kdyby se zaměřil, protože ten nový stav už je 

určitě nad hranicí. 

Šiška    - Přečetl vyjádření Stavebního úřadu Šlapanice. 

 

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: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-2.1/2021 

 

 

Bod 3 – Projednání zprávy o uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a schválení 

pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice 

 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář zpracovaný vedoucí Majetkového odboru města 

Modřice (dále jen „MO“) Bc. Höklovou v podobě citování zákona č. 183/2006 Sb. O územním 

plánování a stavebním řádu a text vlastní Zprávy o uplatňování územního plánu města Modřice za 

období 2016-2020 a pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu města Modřice, 

zpracovaný pořizovatelem Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby, oddělením územního 

plánování a památkové péče, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno, kterou pro město Modřice 

zpracovala Ing. arch. Kudrová a Ing. Hlaváčková, a to za úzké spolupráce s určeným zastupitelem, 

starostou města Ing. Šiškou. Předsedající přivítal zástupkyně Městského úřadu Šlapanice.  

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a pokyny pro zpracování 

změny č. 1 ÚP Modřice zkráceným postupem dle § 55 a zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

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

1 proti (Procházka) 

2 se zdrželi (Mikuš, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-3.1/2021 

 

 

Bod 4 – Bezpečnostní situace města 

4.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku města 

Modřice za rok 2020 vypracovanou Krajským ředitelstvím Policie JMK, územní odbor Brno-venkov, 

OOP Rajhrad, inspektorem prap. Vojtěchem Šlapanským, kterého předsedající přivítal a současně 

sdělení o Kontrole dodržování stanovených limitů rychlosti zpracované Policií ČR, Krajským 

ředitelstvím policie JMK, Dopravním inspektorátem Brno-venkov, prap. Pavlem Žákem.  

Starosta přečetl část zprávy. 

 

V diskusi vystoupili: 

občan M.  - Sdělil, že se v zahrádkách na želešickém kopci krade, 

zloděje vyháněl naposledy dne 08.03. v dopoledních hodinách. 

Policie Rajhrad vůbec nefunguje, neberou otisky, stopy. 

Pochválil Městskou policii Modřice. Požádal o nějaký plán 

proti krádežím. 

Šiška  - Město Modřice nemůže rozhodovat, která policie nás bude 

mít na starost. Spadáme územně pod polici Rajhrad. Pokud 

máte nějakou stížnost, klidně ji podejte prostřednictvím 

městského úřadu a my ji posuneme dál. Co se týče městské 

policie, není vybavena k braní otisků a nevím, jestli jsou 

k tomu oprávněni. 

Šlapanský (OOP Rajhrad)  - Městská policie nemá prostředky ke snímání otisků ani nemá 

přístup ke srovnávací databázi. Co se týče sejmutí otisků 

třeba z kožené nebo koženkové kabelky, šance je mizivá, 

otisk po čase zmizí. 

občan M.  - Ta kabelka ležela na cihlách, vedle byla peněženka, platební 

karty. To chcete říct, že z platebních karet se nedají vzít otisky? 

Policie přijela, nafotila si to, vzala ty věci normálně do ruky a 

odjela. 

Šlapanský (OOP Rajhrad)  - Já tam nebyl, nic o tom nevím. Nemůžu mluvit za kolegy co 

byli na místě, vždycky je to o lidech.  

občan M.  - To nebylo jednou – kabelka, pak vykradení chaty, ukradený 

vozík a dneska jsem zase vyháněl zloděje. 

Šlapanský (OOP Rajhrad)  - Proč jste nás nezavolal místo toho, aby jste je sám vyháněl? 

občan M.  - Chci jen vědět, co s tím bude město dělat? Jak bude 

kontrolovat cizí osoby, které se tam pohybují a zdržují se tam? 

Jestli v tom není zase prodej drog? 

Krakowczyk (MP)  - 24h/denně slouží 2 strážníci a bohužel není v našich silách, 

být na všech místem v Modřicích. Děláme obhlídkovou činnost 

i v této lokalitě. Že tam pobývají osoby bez domova víme. 
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Víme, že bydlí v prázdných chatách, ale většinou mají 

povolení majitelů, takže s tím my nic neuděláme.  

   

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku města Modřice za rok 

2020 zpracovanou PČR Krajským ředitelstvím policie JMK OOP Rajhrad a sdělení PČR Krajské 

ředitelství policie JMK, Dopravní inspektorát Brno-venkov ke Kontrole dodržování stanovených 

limitů rychlosti ve městě Modřice. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-4.1/2021 

 

4.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi Výroční zprávu o činnosti MP Modřice za rok 2020 včetně 

tabulky se statistickými údaji za rok 2020 s porovnáním údajů z roku 2019 vypracovanou určeným 

strážníkem p. Lukášem Krakowczykem.  

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník - Má městská policie pravomoc vykazovat z Modřic lidi bez 

domova, kteří tu nemají co dělat? Protože jich je tu čím dál víc. 

Dost z nich nedodržuje vyhlášku o nepití alkoholu na 

veřejnosti a to ještě není léto. 

Krakowczyk (MP) - Tyto osoby z města vykázat nemůžeme, nemáme k tomu 

zákonné oprávnění. Snažíme se je přesvědčit, aby odešli, 

odkud přišli, ale ne vždy se to daří. Nemyslím si, že je jich tu 

víc než v předchozích letech. Víme o zhruba 10 lidech, kteří 

se v Modřicích zdržují. 

občan H. st.    - V jakém stavu je řešení vozidla, které stojí u Primálu? 

Krakowczyk (MP)  - Myslíte tu stříbrnou Felicii? Jsme v kontaktu s majitelem a 

jakmile to dovolí počasí, auto bude odtam odtaženo. 

občan P.  - V poslední době slýchám o vykrádání bytů a neviděl jsem ze 

strany MP, že by bylo nějaké upozornění, že se toto děje. Je 

možné tyto informace zveřejňovat? 

Krakowczyk (MP)  - Ze strany MP to zakázané není, ale tato majetková 

kriminalita spadá spíše do kompetence Policie ČR. Jinak 

občané mohou třeba na facebook napsat cokoliv. V tuto chvíli 

nemáme informaci, že by nějak častěji docházelo k vykrádání 

bytů, garáží nebo sklepů. Ale je to opravdu většinou 

v kompetenci Policie ČR a my se to třeba ani nedozvíme. 

Šlapanský (OOP Rajhrad)  - Ve spoustě obcí, které máme v kompetenci, se rozmohla 

taková věc, že si lidé zakládají různé facebookové stránky, 

kde se o tomto informují. 
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Šiška  - Pokud se to dozvíme, můžeme přes MP dávat informace do 

zpravodaje a na facebook. 

Mikuš  - Bydlím v nových Modřicích, jsem tam předseda a ačkoliv 

máme na domě kamery, drzost některých zlodějů je 

nehorázná. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Modřice za rok 2020. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-4.2/2021 

 

 

Bod 5 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2020 

 

V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice 

v roce 2020 vypracovanou vedoucí PBDS pí Kozumplíkovou, která zde z důvodu nemoci Covid-19 

nemůže být přítomna. Finanční část do zprávy zpracoval vedoucí FO Ing. Mulíček. 

Doplňující komentář přednesla místostarostka města Ing. Chybíková. 

 

V diskuse vystoupili: 

Procházka  - Ztráta od loňska vzrostla opět o více než půl milionu. Vloni 

se to řešilo zvýšením nájemného. Bude se to teď nějak řešit 

nebo se to nechá tak? 

Chybíková  - Ztráta je větší, protože zvýšení nájmu jsme odložili kvůli 

Covidu, bylo zvýšeno až od července, ze zákona se zvedly 

platy a zvýšily se náklady na údržbu. Pokud bude servis, jaký 

je, tak ztráta bude pořád. Je to náš sociální program pro 

seniory, ale pokud má někdo nějaký návrh na řešení, tak ať ho 

přednese.  

Procházka  - Abychom za rok neměli ztrátu přes 3 miliony. Mělo by se to 

řešit. 

Chybíková    - Dejte návrh na řešení, já ho nevím. 

Procházka    - Snížit počet zaměstnanců, zvýšit nájemné. 

Chybíková  - Nájemné jsme zvýšili, nevím z hlavy o kolik a jak často se 

může zvyšovat a počet zaměstnanců vychází z potřeby toho 

domu. Aby měli obyvatelé pocit bezpečí a byl zajištěn provoz. 

Dům funguje už nějakou dobu, takže je potřeba nějakých 

oprav. 

Tomandl  - Zase se to řeší až po. Když se to stavělo, nejdůležitější bylo 

získat cenu za architekturu, že je nejlepší. Služby to nemá, 

doplácíme na to. To je stejné jak se sportovní halou. 

Skalník    - Jsou tam nějaké velké opravy? 
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Chybíková    - Jednou za 5 let se musí se natřít dřevěné konstrukce.  

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Zprávu o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice v roce 2020. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-5.1/2021 

 

 

Bod 6 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání MHM v roce 2020 

 
V podkladech zastupitelé obdrželi Zprávu o provozu, hospodaření a využívání MH Modřice v roce 

2020 vypracovanou managerem MHM Ing. Petrem Jahodou, který je zde přítomen. Finanční část 

do zprávy zpracoval vedoucí FO Ing. Mulíček. 

Doplňující komentář přednesl manager MHM Ing. Jahoda. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník    - Požádal o vysvětlení příjmové a výdajové stránky. 

zam. Mulíček    - Vysvětlil. 

Mikuš     - Co dělalo celou dobu těch 9 zaměstnanců? 

Jahoda  - Někteří se ještě přijímali, ostatní pomáhali na pasivním domě 

na recepci nebo s údržbou. 

občan H. ml.    - Co všechno patří do položky Spotřeba materiálu? 

Jahoda  - Jsou to věci, kterými je potřeba hala vybavit – věšáky, hodiny, 

povlečení, židle, kytky, matrace, peřiny atd. 

Občan H. ml. - Umíte odhadnout z položky Opravy a údržba, co jsou 

opravdu  opravy? 

Jahoda  - Největší položka je druhá nádrž na vodu pod fotbalovým 

hřištěm, tato částka tu položku výrazně ovlivňuje. Je tam i 

nafukovací hala, která se musí postavit. I tyto položky toto 

ovlivňují. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Zprávu o provozu, hospodaření a využívání Městské haly Modřice v roce 

2020. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-6.1/2021 
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Bod 7 – Projednání hospodaření města v roce 2020 

7.1 Rozpočtové opatření č. 12/2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 12/2020 včetně 

komentářů, které provedla těsně před koncem roku 2020 RMM z důvodu dodržení rozpočtové 

kázně a ve věci předání obdržených dotací z JMK na ZŠ a MŠ. Současně na straně příjmů došlo 

ke zvýšenému výběru daní zejména u daně z nemovitých věcí. 

Strana příjmů se upravila o 1.829.600,- Kč na celkem 156.348.300,- Kč. 

Strana výdajů se upravila o 132.900,- Kč na celkem 185.185.100,- Kč. Tuto částku výdajů tvoří 

přeposlané dotace ZŠ a MŠ obdržené z JMK a skutečné čerpání dotace na volby do krajů. 

Rozpočet zůstává schodkový se schodkem -28.836.800,- Kč a financováním 8.676.000,- Kč. 

Rezerva k 31.12.2020 byla po tomto RO 41.033.429,- Kč a tato bude ještě upravena po provedení 

účetní závěrky města, neboť nebyly všechny položky rozpočtu na konci roku vyčerpány na 100%. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 12/2020 provedené RMM 28.12.2020. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-7.1/2021. 

 
7.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku procentuálního plnění směrných 

ukazatelů rozpočtu města v roce 2020 oddělení paragrafů ve vztahu mezi schváleným – 

upraveným – skutečným čerpáním rozpočtu včetně komentářů k paragrafům s procentuálním 

plněním nižším jak 75%. Tento přehled ukazuje na plnění či neplnění jednotlivých oddělení 

paragrafů, a i na to, jak je rozpočet nastaven na počátku roku obezřetně ve vztahu k potřebám 

města a je veden bez větších výkyvů s ohledem na plánované příjmy. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zprávu o procentuálním plnění rozpočtu města na rok 2020. 

 

Další protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-7.2/2021. 
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7.3 Výsledky inventarizace majetku v roce k 31.12.2020 

Vzhledem k nastavenému časovému sledu práce DIK a následně HIK, která měla své zasedání až 

01.03.2021, obdrželi zastupitelé Inventarizační zprávu majetku města k 31.12.2020 dodatečně 

elektronicky. Zprávu HIK projednala a schválila. 

Krátký komentář přednesla vedoucí HIK zast. Koubková. 

 
Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Inventarizační zprávu roku 2020 o výsledku inventarizace majetku města 

Modřice k 31.12.2020 včetně příloh 1-4. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-7.3/2021. 

 
 
Bod 8 – Projednání majetkových transakcí 
 
8.1 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 793/3, 793/9 a 793/10 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář, mapový přehled a návrh textu Smlouvy o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-

21/013 na převod pozemků parc. č. 793/3, 793/9 a 793/10 z Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále jen „ÚZSVM“) na město Modřice. 

Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

s omezujícími podmínkami č. BP-21/013 na převod pozemků parc. č. 793/3, 793/9 a 793/10 mezi 

městem Modřice (nabyvatel) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111 (převodce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.1/2021 
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8.2 Nabídka pozemků parc. č. 1290/2, 1292/3, 1292/69, 1292/71, 1292/75, 1292/76, 1292/79 

k převzetí od ÚZSVM 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář a mapový podklad k nabídce na převod pozemků 

parc. č. 1290/2, 1292/3, 1292/69, 1292/71, 1292/75, 1292/76 a 1292/79 od ČR-ÚZSVM. Všechny 

pozemky se nachází ve starém hliništi za areálem Velkoobchodu Ptáček s návazností na amfiteátr 

Pod Kaštany a sběrový dvůr. 

Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje bezúplatné převzetí pozemků parc. č. 1290/2, 1292/3, 1292/69, 1292/71, 1292/75, 

1292/76, 1292/79 od ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.2/2021 

 

8.3 Nabídka pozemku parc. č. 1624/2 k převzetí od ČR-ÚZSVM 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář, situaci stavby a mapový podklad k nabídce na převod 

pozemku parc. č. 1624/2 od ČR-ÚZSVM. Pozemek se nachází v lokalitě Rybníky a je částečně 

dotčen plánovanou výstavbou cyklostezky v rámci DSO Šlapanicko. 

Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje bezúplatné převzetí pozemku parc. č. 1624/2 od ČR-Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.3/2021 

 

8.4 Narovnání vlastnických vztahů – směna pozemků města Modřice a P., J. a T. H. 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář, žádost bratrů H. a mapový podklad ke směně 

pozemků mezi městem Modřice, vlastník pozemku parc. č. 2033 a P., J. a T. H., vlastníci pozemku 

parc. č. 18/12. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

Diskuse neproběhla 
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Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje směnu pozemku parc. č. 2033/2 o výměře 2 m² v majetku města Modřice za 

pozemek parc. č. 18/12 o výměře 7 m² v majetku P., J. a T. H. bez dalšího finančního vypořádání a 

s úhradou poplatku za vklad do Katastru nemovitostí P., J. a T. H. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.4/2021 

 

8.5 Tenisové kurty na pozemku parc. č. 994/39 a 2333/3 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář a e-mailovou korespondenci manž. N. k výzvě o 

vyklizení pozemku parc. č. 994/39 a 2333/3 po ukončení nájemní smlouvy a jejich navrácení zpět 

městu. Pozemky nejsou doposud vyklizeny a dosavadní nájemci stále navrhují nějaká jiná řešení 

než vyklizení. Věcí se na své 40. schůzi opakovaně zabývala RMM a navrhuje ZMM k projednání a 

případnému schválení převzetí pozemků bez požadavku na vyklizení, ale současně bez náhrady 

za umístěnou stavbu kurtů. V rámci připravované revitalizace celé lokality pro veřejné sportoviště, 

bude možné využití plochy kurtů k vybudování dalšího sportoviště s umělým povrchem volně 

přístupného s minimální náročností údržby. 

Doplňující komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka  - Obávám se, že když pozemky takto převezmeme, nebude to 

vyhovovat naší další koncepci budoucích sportovišť a budeme 

to muset nákladně předělávat. Takže by bylo lepší, kdyby 

pozemky vrátili do původního stavu a vrátili je až pak. 

Šiška  - Kurty mají takovou skladbu, že tam nikdy nestála voda, takže 

když na kurty natáhneme jakýkoliv umělý povrh, tak nám 

budou vyhovovat a nebudeme muset s nimi nic dělat. 

Tomandl    - Když kurty město převezme, bude je provozovat? 

Šiška  - Nebude, protože nejsou napojeny na energie. Všechno je 

napojeno přes penzion. Můj názor je takový, převzít pozemky 

tak jak jsou, udělat tam bezúdržbové hřiště, abychom nebyli 

vázáni na přívod vody, která je pro provoz kurtů 

bezpodmínečně nutná. 

Mikuš - Jaká část patří kraji? 

zam. Höklová - 8 m². 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje převzetí pozemků parc. č. 994/39 a 2333/3 od dosavadních nájemníků Ing. R. N. a 

Ing. V. N. bez požadavků na odstranění stavby kurtů a bez požadavků na finanční vypořádání za 

stavbu kurtů. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.5/2021 

 

8.6 Užívání části pozemku parc. č. 242/1 firmou BIOCONT Laboratory spol. s r.o. 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář, vyjádření společnosti Biocont Laboratory k nájemní 

smlouvě a mapové podklady k využívání části pozemku parc. č. 242/1. 

Společnosti Biocont Laboratory nesouhlasila s uzavřením nájemní smlouvy a na základě osobního 

jednání RMM na své 41. schůzi projednala a doporučuje ZMM schválit výstavbu 3 veřejných 

parkovacích stání na pozemku města i firmy, sjednotit vlastnické vztahy pozemků pod parkovišti 

jako majetek města a směnit zbylou část pozemku města za část pozemku firmy pod parkovišti 

s případným finančním vypořádáním dle znaleckého posudku. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 242/1 v majetku města Modřice za část pozemku 

parc. č. 242/3 v majetku firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. a pověřuje MO města Modřice 

přípravou podkladů ke směně pozemků. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Brabec, Putna) 

0 proti  

1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-8.6/2021 

 

Bod 9 – Upřesnění rozpočtu města v roce 2021 

9.1 Rozpočtové opatření č. 2/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 2/2021 v odvětvovém i druhovém členění, soupis 

investičních akcí, soupis aktualizovaných dotací včetně dotace pro Dragons Modřice a komentář 

k RO a e-mailovou korespondenci starostky ORP Šlapanice pí Trněné s žádostí o podporu 

projektu Nový domov. 

Na straně příjmů ke změně nedochází a zůstávají ve výši 153.095.000,- Kč. 

Na straně výdajů dochází k navýšení o 2.880.000,- Kč na celkových 176.095.600,- Kč. 

Ve zvýšených výdajích je největší částkou 1.750.000,- Kč dle PD cena upřesňující výstavbu 

chodníku ve spodní části nám. Svobody od odbočky do mlýna po lávku přes náhon. Dále je zde 

zahrnuta částka 500.000,- Kč jako půjčka na chráněné bydlení projektu Nový domov, 350.000,- Kč 

na opravu dřevěných lavic a stolů zahrádky Sokolovna (řeší se i cestou reklamace), celkových 

180.000,- Kč na PD chodníků ul. Benešova a přechodu u fary, 50.000,- Kč na PD VO Krakovská, 
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Prusinovského a Dobrovského a 45.000,- Kč klubu Dragons Modřice, co by opravené žádosti o 

dotaci. 

Po RO je rozpočet schodkový se schodkem 23.000.600,- Kč a financováním 8.766.000,- Kč, které 

budou dorovnány z rozpočtové rezervy. Ta je k 31.12.2021 plánována ve výši 45.325.300,- Kč. 

Doplňující komentář přednesl vedoucí FO Ing. Mulíček. 

 

Diskuse neproběhla 

Procházka  - Zeptal se na položku Oprava dřevěných lavic a stolu 

zahrádky Sokolovna. Po roce užívání je na opravu potřeba tak 

velká částka? 

Šiška  - Je tam částka 350.000,- Kč, je to cena poptávky. Projektanti 

navrhli konstrukce velmi tenké, tenké desky a do nich vruty. 

70% desek je odskákaných, nevíme jestli mrazem nebo 

zatečením, ale je to prakticky neužitelné. Napsali jsme 

reklamaci na firmu SYNER a ti nám odpověděli dnes, že je to 

dle PD. Budeme psát i projektantům, ale musíme to opravit. 

Procházka    - A tu opravu bychom prováděli se stejným dodavatelem? 

Šiška     - Ne. Máme stolaře. 

Procházka    - A ten stolař to ocenil na takovou částku? 

Šiška  - Je tam 13 stolů. A stoly i lavice jsou na každou stranu o 20 

cm delší. Budete to z tvrdého, 2,5cm tlustého dřeva. 

občan H. st.  - Budou se předělávat jen desky? Nechal jsem si to nacenit a 

cena je nehorázná. Mám třetinovou cenu na dřevo modřínové. 

Šiška  - Pokud máte možnost jiné ceny, dejte kontakt panu Jahodovi, 

není problém poptat. Naše kalkulace je na dřevo tvrdé dubové. 

občan H. ml. - A jak se tedy bude řešit ta reklamace, když město ty stoly 

stejně opraví, aby byly nachystány. 

Šiška - Schvalujeme změnu rozpočtu a my nemůžeme zadat práce, 

pokud nemáme schválenou změnu rozpočtu. Reklamace byla 

poslána před 14 dny. Nevíme, jak se k tomu postaví. Ale 

předpokládám nějakou finanční kompenzaci. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 ve výši příjmů po RO 153.095.000,- Kč a ve výši 

výdajů po RO 176.095.600,- Kč jako schodkový se schodkem 23.000.600,- Kč a financováním ve 

výši 8.766.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude dorovnán z rozpočtové rezervy let minulých. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

11 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Skalník, Tomandl, Slaný, Putna, Koubková, Hökl, 

Brabec) 

0 proti 

2 se zdrželi (Procházka, Mikuš) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.1/2021 
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9.2 Schválení dotace Dragons 

V podkladech zastupitelé obdrželi opravenou žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

z rozpočtu města Modřice na rok 2021 Klubu Stolního hokeje Dragons Modřice z.s., IČ 49457977, 

kde žádají o dotaci 70.000,- Kč. Starosta města navrhuje zařazení částky dle původního návrhu a 

to 45.000,- Kč. Současně je předloženo vyjádření pí Lucie Švancarové o ukončení činnosti taneční 

skupiny X-trim Modřice, která z větší části přechází pod taneční skupinu Xside Dancers Brno, která 

bude působit v Modřicích s modřickými dětmi. Dotace pro X-trim Modřice nebyla do rozpočtu 

zařazena a pokud bude podána žádost nástupce, bude o ní ZMM jednat. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotace Klubu stolního hokeje Dragons Modřice z.s. ve výši 45.000,- Kč do 

rozpočtu města Modřice na rok 2021. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.2/2021 

 

9.3 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021, které jsou vyšší než 50.000,- Kč. Tyto smlouvy dle § 85 písm. c) a j) 

zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ZMM. Jedná se celkem 

o 10 smluv, které budeme projednávat jednotlivě tak, aby mohly být do textu případně zapracovány 

požadované změny. Všechny dotace byly schváleny a zařazeny do rozpočtu města na rok 2021 a 

jsou seřazeny dle výše poskytnuté dotace. 

 

9.3.1 Veřejnoprávní smlouva s Městským nohejbalovým klubem Modřice, z.s., nám. Svobody 93, 

Modřice, IČ 04253906 – výše dotace 852.000,- Kč na zajištění sportovní činnosti a materiálního 

vybavení 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka  - Nevyčerpané částky za pronájmy se budou vracet do 

rozpočtu města? 

Šiška      - Ano, nemají to čím doložit. 

 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 852.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Městským 

nohejbalovým klubem Modřice, z.s., IČ 04253906 (příjemce). 

 

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 12Z-9.3.1/2021 

 

9.3.2 Veřejnoprávní smlouva s Městským fotbalovým klubem Modřice, z.s., Sadová 572, Modřice,  

IČ 22869123 – výše dotace 450.000,- Kč na provozní výdaje 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 450.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Městským fotbalovým 

klubem Modřice, z.s., IČ 22869123 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.2/2021 

 

9.3.3 Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Modřice, Masarykova 147, Modřice, IČ 

65265891 – výše dotace 300.000,- Kč na obnovu budovy farního kostela 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 300.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou 

farností Modřice, IČ 65265891 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

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

Koubková, Brabec) 

0 proti  

1 se zdržel (Tomandl)  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.3/2021 

 

9.3.4 Veřejnoprávní smlouva s Tělovýchovnou jednotou Sokol Modřice, Benešova 274, Modřice, IČ 

48480614 – celková výše dotace 267.000,- Kč rozdělena na pravidelnou činnost oddílů a 

materiální vybavení 75.000,- Kč a na pořízení permanentek do posilovny MHM 192.000,- Kč 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 267.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Tělovýchovnou 

jednotou Sokol Modřice, IČ 48480614 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Procházka, Mikuš, Tomandl, Putna, Slaný, Koubková, 

Hökl, Brabec) 

0 proti  

1 se zdržel (Skalník)  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.4/2021 

 

9.3.5 Veřejnoprávní smlouva s Dětský folklórní kroužkem Modřice, z.s., Nádražní 500, Modřice, IČ 

08839310 – výše dotace 170.000,- Kč na provozní náklady, pořízení nových krojů a pořádání 

kulturních akcí 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 170.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Dětský folklórním 

kroužkem Modřice, z.s., IČ 08839310 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.5/2021 

 

9.3.6 Veřejnoprávní smlouva s SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Modřicích, nám. Svobody 93, 

Modřice, IČ 72049316 – výše dotace 152.500,- Kč na provoz, údržbu a vybavení spolku 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 152.500,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a SH ČMS Sbor 

dobrovolných hasičů v Modřicích, IČ 72049316 (příjemce). 

 

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 12Z-9.3.6/2021 

 

9.3.7 Veřejnoprávní smlouva s Diecézní charitou Brno, Jiráskova 47, Rajhrad, IČ 44990260 – výše 

dotace 110.000,- Kč na provoz Oblastní charity Rajhrad 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 110.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou 

Brno, IČ 44990260 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.7/2021 

 

9.3.8 Veřejnoprávní smlouva s JUNÁK – český skaut, středisko Řehoře Mendela Brno, z.s., 

Kampelíkova 124/13, Brno, IČ 62157400 – výše dotace 75.000,- Kč na celoroční činnost 95. oddílu 

Quercus Modřice  

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 75.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Junák – český skaut, 

středisko Řehoře Mendela Brno, z.s., IČ 62157400 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.8/2021 

 

9.3.9 Veřejnoprávní smlouva se Základní uměleckou školou Ořechov, přísp.org., Komenského 4, 

Ořechov, IČ 49461702 – výše dotace 70.000,- Kč na provozní náklady 

 

Diskuse neproběhla 
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Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 70.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a ZUŠ Ořechov, 

příspěvková organizace,  IČ 49461702 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.9/2021 

 

9.3.10 Veřejnoprávní smlouva s Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Modřice, Poděbradova 1038, 

Modřice, IČ 07828691 – výše dotace 60.000,- Kč na celoroční činnost 66. PTO Brabrouci Modřice 

a PS Modřice 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh na usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 60.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – 

pionýrská skupina Modřice, IČ 07828691 (příjemce). 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-9.3.10/2021 

 

 

Bod 10 – Zpráva o činnosti FV 

 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápis č. 17 ze dne 16.12.2020, zápis č. 18 ze dne 20.01.2021 a 

zápis č. 19 ze dne 17.02.2021 ze zasedání FV.  

Krátký komentář přednesla předsedkyně FV zast. Koubková. 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápisy č. 17, 18 a 19 ze zasedání FV. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-10.1/2021 

 

 

Bod 11 – Zpráva o činnosti KV 

 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápis ze zasedání KV ze dne 16.02.2021 a zápis o kontrole 

provedené 10.02.2021 KV na vyřizování stížností občanů včetně vyjádření kontrolovaného. 

Podrobný komentář přednesl předseda KV zast. Procházka. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 16.02.2021 a zápis o kontrole vyřizování 

stížností občanů provedené dne 10.02.2021 KV. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-11.1/2021 

 

 

Bod 12 – Různé, diskuse 

 

12.1 Žádost SDH Modřice o převod nevyčerpaných prostředků poskytnuté dotace 

V podkladech zastupitelé obdrželi žádost SDH Modřice o povolení převodu nevyčerpaných 

prostředků poskytnuté dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2021 ve výši 32.622,84 Kč, kterými 

měl být uhrazen pronájem sportoviště. To bylo z důvodu omezení provozu hygienickými nařízeními 

uzavřeno. O převod žádají z důvodu zvýšených nákladů na stěhování a zabezpečení majetku a 

vybavení SDH po dobu výstavby nové požární zbrojnice. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů v Modřicích, 

IČ 72049316 čerpání části dotace roku 2020 ve výši 32.622,84 Kč poskytnuté z rozpočtu města 

Modřice na rok 2020 do 31.12.2021 s termínem vyúčtování do 31.03.2022. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení (Šiška): 

13 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 12Z-12.1/2021 

 

Diskuse 

Procházka     - Jak pomáhá města občanům v době Covidu? 

Chybíková  - Ve zpravodaji bylo uvedeno, kdo potřebuje nakoupit, 

město je schopné to zajistit; do PBDS jsme dodali 

roušky a respirátory; také proběhla výzva pro seniory, 

kdo není schopný se přihlásit na očkování, ať se obrátí 

na mě. Zatím toho využily 2 paní. 

Procházka  - V některých obcích probíhají on-line zasedání. 

Přemýšlelo město o této variantě? Kdyby se třeba ještě 

situace zhoršila? 

Šiška  - Zákon toto neumožňuje. Máme rozbor Ministerstva 

vnitra ČR, kde je napsáno, že zastupitelé musí být 

osobně přítomni zasedání. 

Procházka  - Na stránka ministerstva je právě uvedeno, že to za 

určitých podmínek možné je. Pošlu vám odkazy. 

Jediná podmínka je, že musí být umožněno, aby se 

toho občané mohli zúčastnit osobně. 

Chybíková  - Zatím situace není tak hrozná, abychom se nemohli 

sejít. Navíc zastupitelstvo se má scházet jednou za 3 

měsíce a nouzový stav se do toho nezapočítává. 

Samozřejmě kdyby bylo ještě hůř, mohli bychom k této 

variantě přistoupit, ale nemáme potřebou techniku, 

takže by se muselo vše koupit. 

Procházka  - Existuje nějaký návod pro žadatele o dotaci, jak 

správně žádost vyplnit a podat? Pokud ne, bylo by 

vhodně něco takového vypracovat a dát je těm 

žadatelům. 

zam. Mulíček  - Na stránkách města, v sekci Životní situace je 

podrobný návod. 

Šiška  - A nově je opatření, že referentka FO sl. Košínová má 

všechny žádosti nejprve zkontrolovat a upozornit 

žadatele na případné nedostatky. 

Procházka  - Po rekonstrukci jídelny, bude na výběr více jídel než 

doposud? 

Koubková  - Priorita je, aby se dalo vařit i dietně pro děti, které 

toto potřebují – bezlepkově, bezmléčně,.. Dále se pak 

uvidí, v jakém rozsahu bude vybavení, které by toto 

eventuelně umožňovalo. Dále je školní stravování 

svázáno velmi přísnými předpisy. Někteří rodiče jídelnu 

považují za druh restauračního zařízení, což není. Je 

přesně stanoveno, kolik, čeho za měsíc by měly děti 

sníst, největší problém jsou luštěniny a ryby. Takže 
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pokud bychom nabízeli dvojnásobný počet jídel, budou 

muset i tyto jídla být 2x více. 

Procházka  - Rybník ulice Masarykova, zpevnění příjezdové cesty. 

Jsou k tomu opakovaně připomínky. 

Chybíková     - Je to objednáno, bude zpevněno. 

Procházka  - Dodal ještě k této lokalitě, zda by se tam nedaly 

udělat nějaké zpevněné cestičky a také osvětlení, 

jelikož občané by tam mohli chodit i ve večerních 

hodinách. 

Chybíková  - Lidé chtějí chodit do přírody a chtějí tam mít cestičky 

a osvětlení? Příjezdovou cestu chápu, jezdí tam 

zemědělské stoje, cestu rozjezdí a lidé tam chodí i 

s kočárky. Beru to ale jako podnět. 

Procházka  - Zapojení malých živnostníků do nového systému 

třídění odpadu jako kompenzace za zvýšení daně 

z nemovitosti? 

Chybíková  - Možná by to nějakým způsobem šlo, ale ne v rámci 

této dotace. Z dotace nakoupíme nádoby, které 

rozdáme občanům a díky tomu bude větší pořádek 

kolem kontejnerů na separačních místech. Pár 

separačních míst asi ubyde, ale uvidíme časem. 

Procházka     - A tento systém má naběhnout kdy? 

Chybíková  - Teď proběhne výběrové řízení a koncem srpna, 

začátkem září by to mohlo začít nabíhat. 

Procházka  - Snížení rychlosti na 1/52 na 80 km/h při průjezdu 

katastrem Modřic. Dával se dotaz na nějakou instituci, 

která řekla, že se jich to netýká. Nemělo by se to tedy 

řešit s někým dalším? 

Chybíková  - To se řešilo s více institucemi, vyjadřovala se k tomu 

policie. Je to průjezdní profil rychlostní komunikace. 

Šiška  - V rámci úkolů už jsme toto měli, dostali jsme 

vyjádření od policie. 

Procházka  - Dům s podloubím na náměstí. Neopravuje se, trvá to 

dlouho. Je nějak zajištěno, aby ten dům nechátral? 

Chybíková  - Temperuje se tam, chodí se na kontroly, údržba tam 

má uskladněnou část techniky. S architekty jsme 

domluveni, že nám navrhnou nějaké zabezpečovací 

práce, aby dům nechátral. 

Procházka  - Z nám. Svobody na ulici Za Humny, křižovatka. Je to 

tam celkem nepřehledné a nebezpečné. Neuvažuje se 

o přechodu pro chodce? 

Chybíková  - Myslím, že tam přechod nejde zřídit, protože když 

jsme řešily přechod na Nádražní, tak PČR nám to 

neodsouhlasila a je tam jen místo pro přecházení. 

Přechod není o tom, že si ho dáme, kde mi chceme. 

Podle vyjádření policie, kde není podle jejich šetření 

dopravy tolik, nesouhlasí se zřizováním přechodu. 
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Procházka  - Upozornil na velký nepořádek pod mostem přes trať. 

Nemělo by to uklidit město? 

Šiška  - To je drážní těleso. Můžeme tedy napsat na České 

dráhy. 

Hökl  - Nemůžeme tam poslat četu, musí se oslovit Správa 

železnic. 

Procházka  - Dávám tedy požadavek, aby se oslovily české dráhy, 

aby to tam občas uklidili. Dále podchod na tramvaj, je 

tam neustále nepořádek. 

Chybíková  - Uklízí se pondělí a pátek, nechá se to tam vždy 

vystříkat při úklidu našich komunikací. 

Procházka  - Ulice Brněnská, vjezd na ulici od motokár, je už více 

rozbitá jak ulice Husova. Je nějaký záměr ji opravit? 

Šiška      - Podnět je na kraj dán, ale kdy ji opraví, nevíme. 

Procházka  - Požádal o urgenci, až bude jednání s náměstkem 

Crhou. Dále upozornil, že SUEZ při svozu odpadu 

nevrací popelnice, tam kde je vzali. Měli by být na to 

upozorněni. 

Chybíková     - Ano, upozorníme. 

Procházka  - Zeptal se, jestli by při vyřazování majetku města 

nešlo toto nejprve nabídnout občanům k odkupu. 

Šiška      - Myslím, že se vyřazují staré rozbité věci. 

Hökl  - Pokud by město takovéto věci prodávalo, nese 

zodpovědnost za tento prodej. Pokud se to ale odveze 

do eko dvora, občané si to tam mohou na vlastní riziko 

rozebrat. 

Tomandl     - Zeptal se, jak to vypadá s workoutovým hřištěm? 

Chybíková  - Je zanesen v rozpočtovém výhledu, myslím na příští 

rok. Bohužel máme omezené prostředky, takže teď se 

udělá Husova/Komenského a tento je myslím na příští 

rok. 

Skalník  - Reagoval na e-mail od paní Švancarové o ukončení 

činnosti X-trim. Město mělo nějakou sekundární 

smlouvu, že zmiňuje závazky pro město týkající se 

vystoupení? 

Šiška  - To nebylo smluvně, byla to ústní dohoda, že pro 

město budou dělat vystoupení. Dále vysvětlil důvody 

ukončení činnosti taneční skupiny. 

občan H. ml.  - Vrátil se k prodeji nepotřebného majetku města a 

sdělil, že je běžné, že státní instituce nabízí svůj 

nepotřebný majetek např. v aukcích. Také sdělil, že 

když se zeptal pracovníka sběrného dvora, jestli si 

může od tam něco odnést nebo odkoupit, bylo mu 

sděleno, že ne, protože už je to majetkem firmy 

provozující sběrný dvůr. V Brně to ale prý možné je. 

Šiška  - Se sběrným dvorem je smlouva a tam opravdu není 

uvedeno, že by si občané odtam mohli cokoliv 

odnášet.  
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zam. Mulíček  - Přečetl seznam věcí, které se v poslední době 

vyřazovaly. Dále sdělil, že už před 4 lety, HIK navrhla 4 

věci nabídnout k prodeji a neprodala se ani jedna. 

občan H. ml.  - Ty věci můžou být nabízeny dlouhodobě. Někde se 

uskladní a dejme tomu po půl roce se pak mohou 

zlikvidovat. 

Chybíková  - Máme projekt na rekonstrukci sběrného dvora, ale 

tam kde to takto funguje, mají asi dalšího 

zaměstnance, který se o ten odkup stará. My máme 

jednoho a nemáme momentálně prostory, kde by se to 

dalo skladovat. Až nám ubyde technika ze skladu 

posypového materiálu a zrekonstruujeme sběrný dvůr, 

tak tam třeba prostor na to bude. Do budoucna by to 

třeba mohlo fungovat, ale musí se to nějak nastavit. 

Procházka  - Doporučil, aby se tímto město do budoucna zabývalo, 

protože takový je dnes trend. 

občan H. st.     - Zbouraná tyčka na cestě od hřiště u zahrádek. 

Jahoda  - Víme o tom, nejpozději ve středu bude opravena. 

Bude oranžová, aby byla vidět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončeno ve 21:13 hodin 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

          Ing. Josef Šiška 

starosta města 


