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Zápis č. 14-ZMM/2021 

z 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 

07. června 2021 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 12 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, omluven Hökl, pozdní příchod 

Skalník, Chybík) 

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 

 

Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 18:05 hodin ve velké zasedací síni. 

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

řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 12 přítomných zastupitelů města, což je 

nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné. 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatele: 

Ověřovatelé:   zast. Kateřina Koubková a zast. Milan Putna 

Zapisovatel:   Lenka Knotková 

 

Hlasování o návrhu předsedajícího: 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat. 

 

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé následující návrh programu jednání ZMM. 

                  Úvod 

1) Zpráva starosty 

2) Zpráva o plnění uložených úkolů 

3) Projednání hospodaření města za rok 2020 

    3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2020 

    3.2 Schválení účetní závěrky roku 2020 

    3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

4) Projednání majetkových transakcí 

5) Projednání hospodaření města v roce 2021 

    5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2021 

    5.2 Rozpočtové opatření č. 3/2021 

    5.3 Rozpočtové opatření č. 4/2021 

    5.4 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města 

    5.5 Rozpočtové opatření č. 5/2021 

    5.6 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

    5.7 Schválení veřejnoprávní smlouvy 

    5.8 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

    5.9 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

6) Zpráva o činnosti FV 

7) Zpráva o činnosti KV 

8) Různé, diskuse 

            Závěr 
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Hlasování o návrhu na změnu programu: 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh na změnu programu byl schválen. 

 

Předsedající konstatoval, že zápisy ze 12. řádného zasedání ZMM byly určenými ověřovateli 

ověřen a zápis ze 13. mimořádného veřejného zasedání ZMM byl ověřen pouze zast. Brabcem a 

oba společně s oběma usneseními byly řádně uloženy u asistentky starosty města k nahlédnutí. 

Druhý ověřovatel zápisu ze 13. zasedání ZMM zast. Skalník do dnešního dne zápis neověřil, což 

dle pokynu MV nemá vliv na jeho platnost. 

 

Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelku 14. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 14. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Kateřinu 

Koubkovou a zast. Milana Putnu. 

ZMM schvaluje program 14. řádného veřejného zasedání ZMM beze změny. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

12 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 14Z-Ú1/2021 

 

 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu 

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

12. řádného zasedání ZMM dne 08.03.2021 do dnešního dne a dodal, že zpráva bude nedílnou 

součástí zápisu. 

 

18:11 příchod zast. Skalník 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

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

období od 12. řádného zasedání ZMM do 07.06.2021. 

 

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 14Z-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-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 

Zast. Brabec byl ustanoven novým pověřeným zastupitelem v jednání ve věci PPO Modřice. Po 

nastudování problematiky a zjištění skutečností ve vztahu k vypracované studie PD a průběhu 

projektových prací na severním obchvatu města bude svoláno jednání k postupu dalších prací s 

Povodím Moravy a JMK – úkol probíhá 

 

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 

Město Modřice podalo proti vydanému stavebnímu povolení SÚ Šlapanice odvolání, které je 

momentálně posuzováno na Krajském úřadě JMK. Městu Modřice byla stavebníkem nově 

předložena upravená projektová dokumentace k novému stavebnímu řízení na výstavbu objektu 

na citované parcele, ve které je objekt ponížen o jedno podlaží a splňuje počet podlaží dle studie 

výškového zónování ÚP Modřice. K upravenému PD se bude nyní vyjadřovat KSDÚP a následně 

RMM vydá stanovisko města – úkol probíhá 

 

Úkoly uložené bez usnesení: 

zast. Bernátová  

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

Plnění úkolu 

K úkolu nejsou známy žádné nové skutečnosti. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  - Víte, jaký je poslední termín dokončení? 

Šiška    - Nevím. Poslední informaci mám 30. dubna. 

Bernátová - Byl jste se tam vy nebo strážníci podívat? Někdo shrnul zeminu 

z cesty do okolních stromů a vznikly tam obrovské valy. Víte o tom 

něco? 

Šiška  - Vím o tom, je na podnět Mysliveckého spolku. Až se bude odvážet 

recyklát, cesta se bude ještě upravovat. 
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Bernátová   - Požádala starostu, aby se šel na místo podívat. 

 

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

Plnění úkolu 

Společnost Agrofert se doposud k vybudování chodníku nevyjádřila, vyjádření urgovat – úkol 

probíhá 

  

zast. Procházka 

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

Plnění úkolu 

Ve věci nejsou známy žádné nové skutečnosti – úkol trvá 

 

- Předložit konkrétní návrh řešení kamerového systému města Modřice v ZMM 

Plnění úkolu 

Řešení kamerového systému města Modřice je předloženo zastupitelům na vědomí (viz. příloha 

č.1) – úkol splněn 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka - Bylo by dobré, kdyby byla kamera v podchodu k tramvaji ul. Tyršova. 

Šiška    - Tam nebude, protože se od tam nedostane signál na radnici. 

Procházka   - Dále navrhl, aby byla kamera na vjezdu do Modřic ul. Brněnská. 

Šiška  - Bude před restaurací U Trávníčka. Monitorujeme výjezdy z Modřic. 

Nevidím důvod, proč monitorovat vjezd do Modřic u Cihelny. 

Procházka  - Jak bude fungovat provoz kamer? Kdo je bude obsluhovat, kdo 

k nim bude mít přístup atd. 

Šiška  - Přístup bude umožněn v rámci zákona. PČR a Městská police Mod-

řice. Údržbu bude zajišťovat firma, která bude systém montovat. 

Procházka  - Opět požádal, aby se zkusilo najít technické řešení, jak umístit ka-

meru do podchodu ul. Tyršova. 

Mikuš    - Konstatoval, že je důležitý i monitoring příjezdu do Modřic. 

Skalník  - Neměly kamery chránit bezpečnost občanů a jejich majetek? Někte-

ré umístění kamer mi přijde nesmyslné. Např. hřiště „na žábě“ nebo 

před muzeem. 

Šiška  - Kamery mají chránit především majetek města. My nemůžeme mo-

nitorovat občany města. Můžeme jen majetek města a veřejná pro-

stranství. 

Bernátová   - Na čem budou kamery umístěny? 

Šiška    - Na sloupech veřejného osvětlení. 

 

- Oslovit České dráhy na úklid pod mostem přes trať 

Plnění úkolu 

Místostarostka města Ing. Chybíkové elektronicky kontaktovala České dráhy s požadavkem na 

úklid. Ze strany Českých drah nebylo reagováno – úkol splněn 

 

Návrh usnesení (Šiška):   

ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních 

ZMM. 
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Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

12 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Doleček, Slaný, Drmolová, Putna, Brabec, Bernátová, 

Procházka, Mikuš, Skalník) 

0 proti 

1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-2.1/2021 

 

 

Bod 3 – Projednání hospodaření města za rok 2020 

 

3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice za 

období od 01.01.2020 do 31.12.2020 včetně příloh A a D. Zprávu vypracovala na základě 

uzavřené smlouvy externí společnost AUDIT-DANÉ, spol. s r.o., Vídeňská 89, Brno, IČ 64510727 

zastoupená Ing. Pavlou Dvořákovou. Zpráva byla společně s ostatními dokumenty k celému 

tomuto bodu projednána na zasedání FV. Dle vyjádření ohledně nalezených chyb a nedostatků ze 

strany 4 odstavec B zprávy, byly nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání odstraněny do 

31.12.2020. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 tak nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s ustanovením §4 odst. 7 zákona č. 

420/2004 Sb. a ustanovením §2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. 

Krátký komentář přednesl předseda FV zast. Slaný. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice za období od 

01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-3.1/2021 

 

3.2 Schválení účetní závěrky roku 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi dokumenty k projednání účetní závěrky roku 2020. Jedná se o 

podklady zařazené do celého bodu 3 dnešního programu. Současně FV v zápise č. 21 ze dne 

12.05.2021 dospěl k závěru, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. FV doporučuje ZMM schválení účetní 

závěrky. V rámci projednání dokumentu účetní závěrky je nutné dle zákona a pokynu auditorky 

sdělit v případě nesouhlasu, jaké jsou výhrady k tomuto dokumentu. Následně budou výhrady 

začleněny do usnesení ZMM a musí být na ně vypracováno nápravné opatření, které bude 

následně zkontrolováno, že bylo provedeno. 
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Dále ve zpracování účetní závěrce je ve Výkazu zisku a ztráty vygenerován zisk z hospodaření 

města po zdanění za rok 2020 k 31.12.2020 ve výši 51.389.839,73 Kč a FO navrhuje jeho 

převedení na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích účetních období. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení 1(Šiška): 

ZMM zjistilo, že účetní závěrka města Modřice za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tuto účetní závěrku města Modřice za rok 

2020 schvaluje. 

 

Návrh usnesení 2(Šiška): 

ZMM schvaluje převedení zisku z hospodaření města Modřice po zdanění za rok 2020 dle Výkazu 

zisku a ztráty k 31.12.2020 ve výši 51.389.839,73 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření 

předchozích účetních období. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení 1: 

8 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Slaný, Drmolová, Doleček, Putna, Brabec) 

0 proti  

5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Skalník, Mikuš, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-3.2.1/2021 

 

Hlasování o návrhu usnesení 2: 

8 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Slaný, Drmolová, Doleček, Putna, Brabec) 

0 proti  

5 se zdrželo (Procházka, Bernátová, Mikuš, Skalník, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-3.2.2/2021 

 

3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

V podkladech zastupitelé obdrželi dokumentaci k závěrečnému účtu města Modřice za rok 2020. 

Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditorky o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Modřice projednaná v samostatném bodě a dále Výkazy zřízených příspěvkových organizací, 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2 – 12M, Inventarizace a ostatní dokumenty. 

Závěrečný účet dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, § 84 odst. 2 písm. b) ve znění pozdějších 

předpisů schvaluje ZMM. V případě nesouhlasného stanoviska je nutné uvést výhrady, které 

k němu vedly. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje závěrečný účet města Modřice za rok 2020 bez výhrad. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

 



Zápis č. 14/2021 ze zasedání ZMM  Strana 7 (celkem 17)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsala Lenka Knotková, Dis.   dne 07.06.2021  

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

Hlasování o návrhu usnesení: 

8 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Slaný, Drmolová, Doleček, Putna, Brabec) 

0 proti  

5 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Skalník, Mikuš, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-3.3/2021 

 

 

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí 

4.1 Směna pozemku parc.č. 1667/38 za pozemky 1690/6 a 1637/4 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář s mapovými podklady a žádost P., J. a T. H. o směnu 

pozemku parc. č. 1667/38 v majetku města Modřice o výměře 4.497 m² za pozemky parc. č. 

1690/6 a 1637/4 v majetku bratrů H. o výměře 5.227 m². Pozemky H. jsou dle ÚP plochy smíšené 

nezastavěného území a pozemek parc. č. 1637/4 je dotčen plánovanou stavbou cyklostezky 

v rámci DSO Šlapanicko ve směru Želešice – Bobrava – Rebešovice. Směnu navrhují ve vztahu 

k vyšší bonitě půdy městského pozemku pro zemědělskou činnost a ve vztahu ke scelení pozemku. 

Pro město je zejména zajímavý pozemek parc. č. 1637/4, který je dotčen zmíněnou plánovanou 

cyklostezkou. 

 

V diskusi vystoupili: 

Chybíková  - Navrhla, aby pozemek města byl bratrům H. nabídnut 

k pronájmu. 

Skalník - Chybí mi stanovisko majetkového odboru. Ta směna mi 

přijde pro H. nevýhodná. 

     

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje směnu pozemku parc. č. 1667/38 v majetku města Modřice o výměře 4.497 m² za 

pozemky parc. č. 1690/6 a 1637/4 o celkové výměře 5.227 m² v majetku P., J. a T. H. a pověřuje 

MO přípravou podkladů do dalšího zasedání ZMM. 

 

Protinávrh usnesení (Chybíková): 

ZMM zamítá směnu pozemku parc. č. 1667/38 v majetku města Modřice o výměře 4.497 m² za 

pozemky parc. č. 1690/6 a 1637/4 o celkové výměře 5.227 m² v majetku P., J. a T. H. a pověřuje 

RMM jednáním o pronájmu. 

 

Další protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 

8 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Slaný, Drmolová, Doleček, Tomandl, Brabec) 

0 proti 

5 se zdrželo (Procházka, Bernátová, Mikuš, Skalník, Putna) 

Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-4.1/2021 

 

4.2 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí s ÚZSVM 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a nový text Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-20/092 s ÚZSVM. Jedná se o 

převod pozemku parc. č. 797/2, který byl ZMM schválen usnesením č. 9Z-3.1/2020, ale na podnět 
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ÚZSVM byl změněn text smlouvy v čl. II odst. 1 a 2, a tak je nutné smlouvu opětovně projednat a 

schválit. 

Krátký komentář přednesla Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č. BP-20/092 na převod pozemku parc. č. 797/2 z ČR-ÚZSVM na město Modřice. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-4.2/2021 

 

 

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2021 
 

5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-4/2021 vč. výpočtu 

ukazatele dluhové služby. 

Strana příjmů je plněna z 21,2 %    32.523.746,98 Kč 

(shodné období 2020 - 24,68 %    39.466.641,72 Kč) 

Strana výdajů je plněna z 18,94 %    33.489.792,29 Kč 

(shodné období 2020 - 27,26 %    57.007.204,70 Kč) 

Na straně příjmů se v porovnání s rokem 2020 významně podepisuje vliv pandemie COVID-19, 

kde v porovnání let 2020 a 2021 je propad příjmů téměř 7 mil. Kč. 

Strana výdajů je hůře porovnatelná, neboť v roce 2020 se nám dokončovala MHM a výdaje byly 

podstatně vyšší. Z čerpání roku 2021 je patrné, že výdaje město mírně utlumilo ve vztahu 

k příjmům a vývoji vlivu pandemie COVID-19.  

Při porovnání skutečných příjmů a výdajů je stav -966.045,31 Kč. 

(v roce 2020 ve shodném období to bylo -17.540.562,75 Kč ovlivněno stavbou MHM) 

Významný nárůst příjmů pak očekáváme zejména v měsíci květnu, kdy jsou splatné platby daně 

z nemovitosti. 

Na účtech města je k 30.04.2021 celkem 52.478.962,49 Kč. 

(na počátku roku to bylo 57.592.916,06 Kč) 

Na úvěrech město dluží          95.825.485,11 Kč. 

(k 30.04.2020 to bylo          104.520.859,55 Kč) 

Dlouhodobě přijaté zálohy jsou vyčerpány. 

Ukazatel dluhové služby je 10,72 % (2020 – 7,29 %), kde se na jeho zvýšení podepisuje splacení 

úvěrů PBDS a MHM ve vztahu k nižším měsíčním příjmům způsobeným vlivem pandemie COVID-

19.  

Počet obyvatel k 01.01.2021 byl 5.410. 

Zadluženost na 1 obyvatele   17.712,66 Kč. 

(v roce 2020    19.613,60 Kč) 
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Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-4/2021 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.1/2021 

 

19:00 příchod zast. Chybíka 

 

5.2 Rozpočtové opatření č. 3/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 3/2021, které provedla RMM dle 

pověření ZMM včetně komentáře k RO. Jednalo se zejména o navýšení výdajů spojených 

s nákupem ochranných pomůcek proti pandemii COVID-19. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 3/2021 provedené RMM. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.2/2021 

 

5.3 Rozpočtové opatření č. 4/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 4/2021, které provedla RMM dle 

pověření ZMM včetně komentáře k RO. Jednalo se o zařazení příjmové částky příspěvku dle 

zákona č. 95/2021 Sb. O kompenzačním bonusu pro rok 2021 od státu a přesunu mezi položkami 

jednotlivých oddělení paragrafů výdajové strany rozpočtu se zachováním celkové výše výdajů. 

 

Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 4/2021 provedené RMM. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.3/2021 

 

5.4 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města 

V podkladech zastupitelé obdrželi celkem 4 žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

z rozpočtu města na rok 2021. 

1) Žádost klubu Xside Dancers z.s., Charbulova 30, Brno jako nástupce taneční skupiny  

X-trim Modřice s převzetím 70 modřických dětí do své činnosti se zachováním tanečního 

kroužku v Modřicích. Výše dotace 90.000,- Kč (X-trim požadovat 250.000,- Kč), RMM 

navrhuje částku do rozpočtu zařadit. 

2) Žádost Jan Vonka – Vonka Racing, Husova 544, Modřice 

Dotace na činnost závodního týmu ve výši 35.000,- Kč, kterou vlivem nemoci COVID-19 

nepodali v předepsaném termínu. RMM navrhuje částku jako v roce 2020, tj. 10.000,- Kč 

3) Žádost Vonka Racing s.r.o., Havránkova 30, Brno 

Dotace na pořádání sportovní akce Ralley show Modřice pro amatérské jezdce, konaná 

každoročně na počátku prosince. Akce je zaměřena na šíření osvěty v bezpečnosti řízení 

vozidel. Požadovaná výše 35.000,- Kč, RMM navrhuje částku jako v roce 2020, tj. 20.000,- 

Kč 

4) Žádost Jana Ruse, Sadova 572, Modřice 

Dotace na závodní činnost šipkového sportu ve výši 5.000,- Kč na zápisné a sportovní 

vybavení. Šipkařský klub Modřice obdržel dotaci na rok 2021 ve výši 20.000,- Kč a RMM 

doporučuje ZMM této žádosti nevyhovět s ohledem na dotaci pro celý klub. 

 

V diskuse vystoupili: 

Skalník  - Lektorné – není ve všech žádostech napsáno, že se to na to 

nesmí použít? 

zam. Mulíček    - Ano, ale nevíme, jak mají toto s trenéry řešeno. 

Bernátová  - Požádala o poslání seznamu organizací, které nevyužily 

v loňském roce dotace a museli je vrátit. 

Šiška  - Přislíbil, že seznam bude poslán všem zastupitelům. 

  

Návrh usnesení 1(Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotací do rozpočtu města Modřice na rok 2021 pro Xside Dancers z.s., IČ 

04342992 ve výši 90.000,- Kč, pro Jan Vonka – Vonka Racing, IČ 13376861 ve výši 10.000,- Kč a 

Vonka Racing, s.r.o., IČ 2924727 ve výši 20.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení 2(Šiška): 

ZMM zamítá zařazení dotace do rozpočtu města Modřice na rok 2021 pro Jana Ruse ve výši 

5.000,- Kč. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení 1: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.4.1/2021 

 

Hlasování o návrhu usnesení 2: 

12 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Drmolová, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 

Procházka, Bernátová, Tomandl) 

0 proti 

2 se zdrželi (Mikuš, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.4.2/2021 

 

5.5 Rozpočtové opatření č. 5/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 5/2021 včetně komentáře k provedeným úpravám. 

Na straně příjmů dochází k navýšení o částku 4.500.000,- Kč, což je poskytnutá dotace od MV na 

výstavbu požární zbrojnice. Strana příjmů se tak zvyšuje na 157.926.700,- Kč. 

Na straně výdajů dochází k navýšení o částku 1.390.000,- Kč, v čemž je 260.000,- Kč na opravy 

havárie ul. Havlíčkova, 250.000,- Kč na vybudování discgolfového hřiště u rybníka, 400.000,- Kč 

na zázemí pro ledovou plochu multifunkčního hřiště MHM, 150.000,- Kč na opravy a udržování 

převzatých sportovišť, 210.000,- Kč na PD pro ÚŘ + SP hřiště u Fino clubu a 120.000,- Kč na 

schválené dotace zařazené do rozpočtu. 

Strana výdajů se tak zvyšuje na   178.252.900,- Kč 

Schodek rozpočtu je po RO    -20.326.200,- Kč 

(po RO č. 4/2021 byl schodek -23.436.200,- Kč) 

Financování zůstává zachováno ve výši      8.766.000,- Kč 

Plánovaná rezerva k 31.12.2021 je    29.121.400,- Kč 

 

V diskuse vystoupili: 

Skalník  - Disgolfové hřiště u rybníka Masarykova? Kdy doděláte hřiště 

na ul. Sokolská? 

Chybíková - Na Masarykové je to úplně něco jiného, je to dovybavení 

toho prostoru a hlavně je to výrazně levnější investice než 

hřiště na ul. Sokolská. Tato investice je zařazena do výhledu 

na příští rok. 

Bernátová   - Vybrali jsme firmu na realizaci hřiště na ul Sokolská. Bude 

ještě vůbec fungovat? 

Chybíková  - S firmou jsme spolupracovali při přípravě projektové 

dokumentace, zda ještě existuje jsem nezjišťovala, ale podle 

směrnice budeme firmy na realizaci oslovovat a uvidíme. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 rozpočtu města Modřice na rok 2021 na straně 

příjmů po RO ve výši 157.926.700,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 178.252.900,- Kč jako 

schodkový se schodkem ve výši 20.326.200,- Kč a financováním ve výši 8.766.000,- Kč. 

K financování a vyrovnání schodku rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z let 

minulých. 
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Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

3 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl) 

2 se zdrželi (Mikuš, Skalník) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.5/2021 

 

5.6 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

V podkladech zastupitelé obdrželi Komentář, žádost DSO Šlapanicko, žádost spolku Tady to mám 

rád vč. stanov, výpočet výše příspěvku, výpis ze spolkového rejstříku a návrh textu Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu Nový domov k vybudování a 

následnému provozování registrované, celoroční pobytové sociální služby komunitního centra pro 

osoby s poruchou autistického spektra zřízené v obci Mokrá-Horákov. ZMM na svém minulém 

řádném zasedání schválilo zařazení částky 500.000,- Kč do rozpočtu města. Nyní je předloženo 

konečné znění Veřejnoprávní smlouvy s upřesněním částky pro město Modřice ve výši 296.944,- 

Kč. Jelikož se jedná o částku přesahující 50.000,- Kč a jde o finanční návratnou výpomoc, je 

schválení smlouvy dle Zákona o obcích v kompetenci ZMM. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení 1(Šiška): 

ZMM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 296.944,- Kč DSO Šlapanicko, se 

sídlem Opuštěná 9/2, Brno, IČ 04379322 za účelem poskytnutí finanční podpory projektu 

s názvem Nový Domov. 

 

Návrh usnesení 2(Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 296.944,- 

Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a DSO Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, Brno, IČ 

04379322 (příjemce). 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení 1: 

11 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Chybík, Doleček, Slaný, Drmolová, Putna, Brabec, 

Procházka, Bernátová) 

0 proti 

3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.6.1/2021 

 

Hlasování o návrhu usnesení 2: 

11 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Chybík, Doleček, Slaný, Drmolová, Putna, Brabec, 

Procházka, Bernátová) 

0 proti 

3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.6.2/2021 
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5.7 Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Modřice 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 pro klub Xside Dancers z.s., Charbulova 30, Brno, IČ 04342992 ve 

výši 90.000,- Kč. Tuto smlouvu dle § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje ZMM. Dotace byla ZMM schválena a částka zařazena do rozpočtu 

města. Žadatel Xside Dancers převzal cca 70 dětí od končící skupiny X-trim Modřice a bude dále 

organizovat pro modřické děti taneční aktivity v MHM. Dotace je určena na pronájmy MHM, 

kostýmy, dopravu na soutěže, lektorné pro trenéry a náklady na soustředění. RMM doporučila 

ZMM dotaci schválit a její využití podmínit na pronájmy v MHM a lektorné pro trenéry. 

 

V diskuse vystoupili: 

Skalník     - Navrhl vyškrtnutí lektorného pro trenéry ze smlouvy. 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 90.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Xside Dancers, z.s., 

IČ 04342992 (příjemce). 

 

Protinávrh usnesení (Skalník): 

ZMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 90.000,- Kč 

z rozpočtu města Modřice roku 2021 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Xside Dancers, z.s., 

IČ 04342992 (příjemce) s vyřazením nákladů na lektorné pro trenéry. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 

11 pro (Šiška, Koubková, Slaný, Drmolová, Putna, Brabec, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 

Tomandl) 

1 proti (Chybík) 

2 se zdrželi (Chybíková, Doleček) 

Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.7/2021 

 

5.8 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh pololetních 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 ZMM 

 

Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny členům FV za I. pololetí roku 2021, 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: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.8/2021 

 

5.9 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

V podkladech zastupitelé obdrželi dle platné legislativy návrhy pololetních odměn členům komisí 

RMM, kteří nejsou členy ZMM. 

KSDÚP – R. V. 1.500,- Kč 

KŽP – J. H.  1.500,- Kč 

SZK – M. H.    1.000,- Kč 

KŠK – dle sdělení předsedkyně komise v I. pololetí roku 2021 vlivem omezení z pandemie COVID-

19 nevykonávala žádnou činnost. 

 

Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny členům KSDÚP, KŽP a SZK za I. pololetí roku 2021, kteří nejsou členy 

ZMM ve výši 1.500,- Kč R. V. a J. H. a ve výši 1.000,- Kč M. H. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-5.9/2021 

 

 

Bod 6 – Zpráva o činnosti FV 

 
V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání FV č. 20 ze dne 17.03.2021 a č. 21 ze dne 

12.05.2021. 

Krátký komentář přednesl předseda FV zast. Slaný. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis č. 20 ze dne 17.03.2021 a č. 21 ze dne 12.05.2021 z jednání FV. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

 

 

 

 



Zápis č. 14/2021 ze zasedání ZMM  Strana 15 (celkem 17)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsala Lenka Knotková, Dis.   dne 07.06.2021  

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

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-6.1/2021 

 

 

Bod 7 – Zpráva o činnosti KV 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápis ze zasedání KV ze dne 25.05.2021. 

Krátký komentář přednesl předseda KV zast. Procházka. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 25.05.2021. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-7.1/2021. 

 
 
Bod 8 – Různé, diskuse 
 
8.1 Žádost obce Moravany o finanční podporu 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a žádost obce Moravany o finanční podporu projektu 

přístřešku pro cestující na autobusové zastávce Brno-Ústřední hřbitov. RMM žádost projednala a 

ZMM ve vztahu ke skutečnostem, že danou zastávku občané Modřic prakticky pro cestu do Modřic 

nevyužívají, neboť v bezprostřední blízkosti jezdí tramvaj č. 2, investice je na k.ú. Brno a 

hromadnou dopravu včetně zajištění zařízení cestujícím zajišťuje společnost KORDIS v rámci IDS 

JMK, nedoporučuje poskytnutí příspěvku. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá poskytnutí finančního příspěvku obci Moravany na výstavbu přístřešku pro cestující 

na autobusové zastávce Brno-Ústřední hřbitov. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro (Šiška, Chybíková, Koubková, Chybík, Slaný, Doleček, Drmolová, Putna, Brabec, 

Procházka, Bernátová, Tomandl, Skalník) 

0 proti  

1 se zdržel (Mikuš) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 14Z-8.1/2021 

 

 

Diskuse 

Chybíková - Informovala o změně odpadového hospodářství a o 

tom, jak bude celý systém fungovat. 

Mikuš - Zeptal se, jak to bude vypadat pro bytové domy a pro 

rodinné domy? 

Chybíková                                            - Vysvětlila a sdělila, že přivítá spolupráci předsedů 

bytových výborů. 

Skalník                                                          - Bude možnost volby velikosti popelnice? 

Chybíková                                          - Ne, máme 240 l. 

Skalník                                       - Tak velké popelnice, když mají být 4, jsou téměř 

neuskladnitelné. 

Chybíková  - Informovala o průběhu prací rekonstrukce domu na 

nám. Svobody 171. 

Bernátová  - Počítá se s nějakými prostory na jednorázové 

výstavy? 

Chybíková  - Ano, v přednáškové síni. 

Skalník  - Nebyly v některé ze 3 návrhů ty tři provozy (knihovna, 

kavárna a muzeum) spojené více dohromady? 

Chybíková  - Ne.  3 varianty byly ohledně vytápění a větrání. Toto 

je výsledek architektonické soutěže, který se dále 

rozpracovává. Propojení provozů je problematické, 

protože se v objektu musí hodně věcí zachovat. 

Bernátová     - Jaký je časový horizont? 

Chybíková  - Stavět by se mělo začít 2025-2026. 

Bernátová  - Jaká je aktuální situace na ul. Havlíčkova? 

Chybíková  - Vysvětlila aktuální situaci. 

Bernátová  - Má město k dispozici nějaké náhradní ubytování pro 

takovéto případy? 

Chybíková  - Zákon nám to neukládá, ale krizový plán máme, kde 

takovéto ubytování máme vedeno. Když nemá 

náhradní ubytování obec, pomáhá ORP. 

Bernatová  - Má obec povědomí o tom, v jakém stavu je 

vodovodní řad v této oblasti? 

Chybíková - Kde jsou jaké sklepy nevíme, ale tato situace nás nutí 

dělat postupně průzkumy georadarem. Vodovod 

v Modřicích je ve vlastnictví města Brna a starají se o 

něj Brněnské vodárny.  

Procházka  - Když proběhla prezentace k vysokorychlostní trati, 

v materiálu je napsáno, že obec má předložit 

připomínky nebo své stanovisko. Požádal, aby bylo 
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toto stanovisko města předloženo k projednání 

zastupitelstvu. 

Šiška  - Pro mě to bylo předložení prezentace, takže až 

předloží projektovou dokumentaci, tak se k ní město 

vyjádří. Ke stavebním záměrům má pravomoc se 

vyjadřovat stavební komise, potažmo rada. Takže 

pokud máte nějaké připomínky nebo návrhy, pošlete je 

komisi, ať se mohou zapracovat a konečné stanovisko 

vám dáme na vědomí. 

Procházka - Jak to vypadá s propojením Vídeňská Tyršova? Jaký 

je aktuální stav? 

Šiška - Není žádný posun, leží to na krajském úřadě kvůli 

určení komunikace z důvodu odvolání. 

Procházka  - Zeptal se na výlepové válce, co s nimi? Jsou rezavé 

a ošklivé. 

Chybíková  - V době Covidu byly prázdné, protože se nic nedělo, 

teď se ale určitě oblepí nejrůznějšími letáky. 

Procházka     - SUEZ nechává popelnice na silnici. 

Šiška - Je to chyba lidského faktoru, znovu ale svozovou 

firmu upozorníme. 

Procházka     - Velké připomínky k hale, z pohledu bezbariérovosti. 

Šiška - Za mě mohu jen říct, že stavba byla Stavebním 

úřadem Šlapanice řádně povolena a zkolaudována.  

Některé připomínky ve zprávě jsou dle mého názoru 

irelevantní. Zprávu jsem přeposlal projektantům, aby 

se k tomu vyjádřili. Na příštím zastupitelstvu vás budu 

informovat. 

občan M.     - Jaká varianta severního obchvatu se rýsuje? 

Šiška  -Zatím se stále počítá s variantou severní obchvat na 

hrázi protipovodňového opatření. 

občan M. - Jaké připomínky bude město aktualizovat ke změně 

Územního plánu města Brna? 

Šiška - Bylo to před rokem, z hlavy vám to neřeknu. Je to 

dvoustránkový elaborát. 

Chybíková - Má proběhnout opakované projednání, kde budou 

připomínky vyhodnoceny a pokud bude potřeba, město 

dá připomínky nové.      

 

Ukončeno ve 20:23 hodin 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

          Ing. Josef Šiška 

starosta města 


