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ZÁPIS Č. 13M-ZMM/2021 
z 13. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřic (dále jen 

„ZMM“), konaného 22. března 2021 v 18 hodin v Městské hale Modřice 
 
Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, řádně omluveni zastupitelé Putna a 

Tomandl  
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 
 
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 18:10 hodin v Městské hale Modřice. 
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a občany a vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili 
památku náhle zesnulého zast. MUDr. Jiřího Ventruby, CSc.  
Předsedající konstatoval, že jednání ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 
13 přítomných zastupitelů města, což je nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné. 
 
Z jednání se řádně omluvili zastupitel Putna (karanténa) a zastupitel Tomandl (pobyt v lázních). 
 
Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatele: 
Ověřovatelé:   zast. Jan Skalník, zast. Jiří Brabec 
Zapisovatel:   Ing. Roman Mulíček 
 
Diskuse: neproběhla 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat. 
 
V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního mimořádného zasedání ZMM.  
 
Návrh programu (předsedající): 
 Úvod 

1. Předání osvědčení zastupitele 
2. Složení slibu nového zastupitele 
3. Aktualizace volebního řádu 
4. Volba volební komise 
5. Volba neuvolněného místostarosty 
6. Ostatní zákonné náležitosti 
Závěr 

 
Diskuse: neproběhla 
 
Protinávrhy: nebyly 
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Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (předsedající): 

ZMM schvaluje zapisovatelem 13. mimořádného veřejného zasedání ZMM Ing. Romana Mulíčka. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 13. mimořádného veřejného zasedání ZMM zast. Jana Skalníka a 

zast. Jiřího Brabce. 

ZMM schvaluje program 13. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze změn. 

 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 1 programu – Předání osvědčení zastupitele 
 
Předsedající vyzval novou zastupitelku Ing. Anetu Drmolovou, aby si od něj převzala osvědčení o 
zvolení zastupitelem. Ta jej převzala a po prokázání totožnosti platným dokladem jeho převzetí 
podepsala u zapisovatele. 
 
Diskuse: neproběhla 
 
Bod 2 programu – Složení slibu zastupitele 
 
Zapisovatel hlasitě přečetl zast. Drmolové slib zastupitele dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelka Drmolová pronesla hlasitě „SLIBUJI“ a 
stvrdila tento slib svým podpisem na předepsané listině.  
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 2 programu (předsedající): 
ZMM bere na vědomí složení slibu zastupitelky Anety Drmolové v souladu s ust. § 69 odst. 2) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-2/2021. 
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Bod 3 programu – Aktualizace volebního řádu 
 
ZMM na svém ustavujícím zasedání konaném dne 05.11.2018 schválilo Volební řád pro zasedání 
nového ZMM. Ve schváleném volebním řádu ale není upraveno zaznamenávání průběhu voleb a 
jejich výsledků pro ostatní ZMM. V podkladech tedy zastupitelé obdrželi aktualizovaný volební řád, 
který je upraven v článku III. Závěrečná ustanovení v bodu 4, kde je doplněno „a ostatních“.  
Celý bod potom zní:  
„Průběh voleb a přesné výsledky jednotlivých hlasování jsou součástí zápisu z prvního 
(ustavujícího) a ostatních zasedání zastupitelstva“. 
Jinak je možné tento Volební řád pro hlasování využít. 
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 3 programu (předsedající): 
ZMM schvaluje aktualizaci Volebního řádu doplněním čl. III Závěrečná ustanovení v bodu 4 o slova 
„a ostatních“. 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-3/2021. 
 
 
Bod 4 programu – Volba volební komise 
 
Před zahájením volby neuvolněného místostarosty, je nutné zvolit volební komisi, která bude volby 
řídit. 
Volební komise řídí tajnou volbu neuvolněného místostarosty. Předsedající navrhl toto složení 
volební komise: 

• zast. Libor Hökl, zast. Libor Procházka, zast. Erik Mikuš 
Navržení zastupitelé s návrhem souhlasili 
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 4 programu (předsedající): 
ZMM volí volební komisi pro doplnění RMM a případnou jinou volbu dle volebního řádu ve složení: 
zast. Libor Hökl, zast. Libor Procházka, zast. Erik Mikuš. 
 
Protinávrhy: nebyly 
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Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-4/2021. 
 
Volební komise zvolila svým předsedou zast. Libora Procházku 
 
Zapisovatel předal volební komisi volební lístky s označením: Hlasovací lístek – volba č.1 
 
Bod 5 programu – Volba neuvolněného místostarosty 
 
Volba bude dle volebního řádu provedena tajným hlasováním, k volbě zastupitelé obdrží volební 
lístek s označením Hlasovací lístek – volba č.1, na který napíší všechny navržené kandidáty na tuto 
funkci. Poté se každý ze zastupitelů odebere za připravenou plentu, kde upraví volební lístek tak, že 
škrtne ty kandidáty, které nevolí a ponechá maximálně jednoho kandidáta neškrtnutého. Takto 
upravený volební lístek vhodí do připravené urny. Po skončení volby volební komise sečte hlasy pro 
jednotlivé kandidáty a vyhlásí výsledky volby. Zvolený kandidát na dotaz předsedajícího, zda volbu 
přijímá, odpoví ano, nebo ne. 
Prosím o rozdání volebních lístků s označením: Hlasovací lístek – volba č.1 zastupitelům. 
Zastupitelé vyzváni k předkládání návrhů na kandidáty na neuvolněného místostarosty. 
 
Návrhy na kandidáty: 
1. zast. Josef Šiška - Mgr. Kateřina Koubková 
 
Vyjádření kandidátů k návrhu: 
1. kandidát č. 1, Mgr. Kateřina Koubková -  kandidaturu přijímá 
 
Přistoupeno k hlasování, předseda volební komise vyhlašuje výsledky: 
1. kandidát č. 1, Mgr. Kateřina Koubková -  10 hlasů, zvolen(a)  
 
Mgr. Kateřina Koubková volbu přijala a poděkovala za zvolení.  
 
Návrh usnesení k bodu 5 (předsedající):  
ZMM volí neuvolněnou místostarostkou města Modřice pro volební období 2018-2022 zast. 
Kateřinu Koubkovou. 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-5/2021. 
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Bod 6 programu – Ostatní zákonné náležitosti 
 
6.1. Odvolání předsedkyně FV 
 
Zvolením zast. Koubkové neuvolněnou místostarostkou, která doposud zastávala funkci předsedkyně 
FV, je nutné dle § 119 bod 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ji z této funkce odvolat, neboť ji jako 
místostarostka nemůže vykonávat.  
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 6.1. programu (předsedající): 
ZMM odvolává na základě § 119 bod 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů z funkce předsedkyně FV zast. Kateřinu Koubkovou.  
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.1/2021. 
 
6.2. Zvolení nového předsedy FV ZMM 
 
Z důvodu odvolání dosavadní předsedkyně FV zast. Koubková, je nutné, aby ZMM zvolilo nového 
předsedu(kyni) FV. Volba proběhne dle schválené aktualizace Volebního řádu tajnou volbou. 
Zastupitelé obdrží volební lístek s označením Hlasovací lístek – volba č.2, na který hůlkovým písmem 
napíší všechny navržené kandidáty, kteří kandidaturu přijmou, odeberou se za plentu, kde 
přeškrtnou ty kandidáty, které nevolí a ponechají pouze jednoho kandidáty nepřeškrtnutého. Takto 
upravený volební lístek vhodí do připravené urny. Po skončení volby volební komise sečte hlasy pro 
jednotlivé kandidáty a vyhlásí výsledky volby. 
 
Volební komise rozdala volební lístky s označením: Hlasovací lístek – volba č.2, zastupitelům. 
Zastupitelé vyzváni k předkládání návrhů na kandidáty. 
 
Návrhy na kandidáty: 
1. zast. Josef Šiška - MVDr. Luděk Slaný 
 
Vyjádření kandidátů k návrhu: 
1. kandidát č. 1, MVDr. Luděk Slaný -  kandidaturu přijímá 

 
Přistoupeno k hlasování, předseda volební komise vyhlašuje výsledky: 
1. kandidát č. 1, MVDr. Luděk Slaný -  10 hlasů, zvolen(a)  
 
MVDr. Luděk Slaný volbu přijal a poděkoval za důvěru. 
 
Návrh usnesení k bodu 6.2. (předsedající):  
ZMM volí předsedou FV ZMM pro volební období 2018-2022 zast. Luďka Slaného. 
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Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.2/2021. 
 
6.3. Doplnění FV 
 
Zvolením zast. Koubkové neuvolněnou místostarostkou a jejím odvoláním z funkce předsedkyně FV 
a volbou zast. Slaného předsedou FV, je nutné na jeho místo do FV jmenovat nového člena. Na dotaz 
předsedajícího na nového předsedu FV zast. Slaného, zda je možno nového člena FV zvolit dnes, 
odpověděl předseda FV, že ano. Předsedající vyzval zast. na podání návrhů na nového člena FV. 
 
Návrhy na kandidáty: 
1. předseda FV zast. Luděk Slaný - Ing. Libor Hökl 
 
Vyjádření kandidátů k návrhu: 
1. kandidát č. 1, Ing. Libor Hökl -  kandidaturu přijímá 
 
Návrh usnesení k bodu 6.3. (předsedající):  
ZMM schvaluje za člena FV ZMM pro volební období 2018-2022 zast. Libora Hökla. 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.3/2021. 
 
6.4. Schválení odměny neuvolněného místostarosty 
 
Novou neuvolněnou místostarostkou byla zvolena zast. Koubková. Současně předsedající 
předpokládá z pozice starosty, že převezme po MUDr. Ventrubovi post předsedkyně KŠK, ve které 
ostatně již pracuje. Je tedy nutné zast. Koubkové stanovit výši odměny, neboť doposud byla pouze 
předsedkyní FV a členkou KŠK. 
ZMM již dříve stanovilo výpočet odměny jako 100 % hodnotu součtu odměn maximálně ze dvou 
nejvyšších funkcí. 
Zast. Koubková jako neuvolněná místostarostka má nárok na odměnu ve výši 35.795,- Kč, ke které 
se již nepřičítává žádná odměna za další funkce.  
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 6.4. (předsedající):  
ZMM schvaluje neuvolněné místostarostce zast. Kateřině Koubkové odměnu ve výši 35.795,- Kč 
s účinností od 23.03.2021. 
 
Protinávrhy: nebyly 
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Hlasování o návrhu předsedajícího: 
12 pro 
0 proti 
1 se zdržela (Koubková) 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.4/2021. 
 
6.5. Stanovení odměn ostatním neuvolněným zastupitelům 
 
Volbou neuvolněné místostarostky, změnami ve vedení a složení FV a nástupem nové zastupitelky 
je nutné, aby ZMM schválilo také odměny pro ty zastupitele, jejichž funkce se mění. Jedná se o zast. 
Slaného, který se stal předsedou FV a tím mu náleží odměna ve výši 11.932,- Kč, zast. Hökla, který 
se stal členek FV a je členek KSDÚP a tím mu náleží odměna ve výši 6.628,- Kč a zast. Drmolová, která 
je novou zastupitelkou a již členkou KŠK a tím ji náleží odměna ve výši 3.314,- Kč. Ostatním 
neuvolněným zastupitelům se odměny nemění. 
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 6.5. (předsedající):  
ZMM schvaluje výši odměny neuvolněným členům ZMM s účinností od 23.03.2021 ve výši: zast. 
Slaný 11.932,- Kč, zast. Hökl 6.628,- Kč a zast. Drmolová 3.314,- Kč. 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.5/2021. 
 
6.6. Volba obřadníků 
 
Z důvodu skonu zast. a nevolněného místostarosty MUDr. Ventruby je na ZMM, aby dovolilo 
zvolenou neuvolněnou místostarostku zast. Koubkovou jako obřadníka, který bude oprávněn 
provádět svatební obřady a další obřady v rámci městského úřadu. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů to bývají zpravidla starosta a zvolení místostarostové. 
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 6.6. (předsedající):  
ZMM volí obřadníkem města Modřice neuvolněnou místostarostku zast. Kateřinu Koubkovou 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.6/2021. 
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6.7. Pověřený zastupitel pro PPO Modřice 
 
Zast. MUDr. Ventruba byl ZMM ustanoven jako hlavní koordinátor pro jednání o protipovodňových 
opatřeních a záplavovém území, je tedy nutné ustanovit nového hlavního koordinátora. Po dobu 
jeho působení byl nápomocen jako asistent a účastnil se všech jednání v této záležitosti zast. Jiří 
Brabec. Z pozice předsedajícího navrhuji, aby hlavním koordinátorem pro jednání o 
protipovodňových opatřeních a záplavovém území byl ZMM ustanoven zast. Jiří Brabec.  
 
Diskuse: neproběhla 
 
Návrh usnesení k bodu 6.7. (předsedající):  
ZMM ustanovuje hlavního koordinátora pro jednání o protipovodňových opatřeních a záplavovém 
území města Modřice zast. Ing. Jiřího Brabce. 
 
Protinávrhy: nebyly 
 
Hlasování o návrhu předsedajícího: 
12 pro 
0 proti 
1 se zdržel (Brabec) 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13M-Z-6.7/2021. 
 
 
Ukončeno v 18:45 hodin  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Josef Šiška 

           starosta města 
 

 

 
 


