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Zápis č. 16-ZMM/2021 

z 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 

06. prosince 2021 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 14 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, omluvena zast. Bernátová) 

 

Jednání zahájil starosta města Josef Šiška v 18:04 hodin ve velké zasedací místnosti. Starosta 

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

vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 14 přítomných zastupitelů města, což je nadpoloviční většina 

zastupitelů, je usnášeníschopné.  

 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatele (Šiška) 

Ověřovatelé:   zast. Pavel Doleček a zast. Erik Mikuš 

Zapisovatel:   Roman Mulíček 

 

Hlasování o návrhu předsedajícího: 

14 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 majetkových transakcí 

4) Projednání hospodaření města v roce 2021 

4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2021 

4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 9/2021, 10/2021, 11/2021 

4.3 Projednání rozpočtového opatření č. 12/2021 

4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

   5)   Projednání členství města Modřice v Euroregionu Pomoraví 

   6)   Projednání rozpočtu města na rok 2022 

     6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2022 

   6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok   2022 

     6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2022 

     6.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2022 

     6.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím 

   7)   Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2023-2024 

   8)   Projednání zřizovací listiny ZŠ Modřice 

   9)   Projednání OZV 

 10)   Zpráva z činnosti FV 

 11)   Zpráva z činnosti KV     

 12)   Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2022 

 13)   Různé, diskuse 

          Závěr 
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Hlasování o návrhu programu: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh programu byl schválen. 

 

Předsedající konstatoval, že zápis ze 15. řádného zasedání ZMM byl určenými ověřovateli ověřen 

a společně s usnesením byl řádně uložen u asistentky starosty města k nahlédnutí.  

 

Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelem 16. řádného veřejného zasedání ZMM pana Romana Mulíčka, 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 16. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Pavla Dolečka a 

zast. Erika Mikuše, 

ZMM schvaluje program 16. řádného veřejného zasedání ZMM beze změny. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 16Z-Ú1/2021 

 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu a RMM 

Starosta přečetl zprávu o činnosti městského úřadu a RMM za období od 15. řádného zasedání 

ZMM konaného dne 06.09.2021 do dnešního dne a dodal, že zpráva bude nedílnou součástí 

zápisu. 

 

V diskusi vystoupili:  

Skalník - Mohlo by město požádat SÚS JMK písemně o zdůvodnění, 

proč není možné vybudovat dočasný kruhový objezd na 

křižovatce ul. Havlíčkova a U Vlečky jako v obci Rajhrad? 

Situace v této lokalitě je opravdu neúnosná. 

Šiška     - Požádáme. 

Skalník    - Kolik je výběrových řízení na dodavatele energií? 

Šiška  - Jsou dvě, na plyn a elektřinu na všechny objekty města, 

školu a školku. 

Procházka  - Navázal na otázku kruhového objezdu a zeptal se, když 

objezd nejde, jaké bude tedy město hledat řešení? 

Šiška  - Máme rozpracovanou studii, která nebyla dopracována, 

protože nebyly finance. Řešilo se to tehdy s policií, se SÚS 

JMK, Jihomoravským krajem i s firmami z lokality U Vlečky. 

Jeden subjekt odmítl se na úpravě křižovatky podílet a kraj 

řekl, že na to nejsou peníze.  

Procházka    - Požádal, aby se hledalo jiné řešení než to původní. 



Zápis č. 16/2021 ze zasedání ZMM  Strana 3 (celkem 24)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsal Ing. Roman Mulíček   dne 06.12.2021  

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

Šiška  - Vyzval zast. Procházku, ať jiné řešení navrhne. Já ho 

neznám, nejsem dopravní odborník. 

Skalník  - Špatná situace na křižovatce ul. Havlíčkova a U Vlečky 

ovlivňuje negativně i výjezd z Modřic pod náměstím. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

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

období od 15. řádného zasedání ZMM do 06.12.2021. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-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 včetně několika příloh k jednotlivým úkolům. Tato písemná zpráva bude součástí 

zápisu z dnešního zasedání ZMM. Předsedající přečetla 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 

Řešení PPO Modřice je zapracováno v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice. Ve 

sledovaném období ve věci nedošlo k žádným dalším schůzkám – úkol probíhá 

 

Úkoly uložené bez usnesení: 

zast. Bernátová  

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

Plnění úkolu 

Proběhly kontakty se stavebním úřadem i se zástupcem realizační firmy k podání konečného 

termínu dokončení terénních úprav. Ani jedna strana nebyla schopna termín upřesnit. Starosta 

svolal ještě v týdnu před zasedáním ZMM jednu schůzku ke stanovení termínu dokončení. O 

výsledku informoval ZMM ve shodném duchu, termín není přesně stanoven – úkol probíhá 

 

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

Plnění úkolu 

Žádná písemná reakce ani přes opakované urgence na firmu Vodňanská drůbež, a.s. nebyla 

městu doručena – úkol dále nesledovat 

 

- Kontaktovat cizineckou policii a nahlásit čísla domů a ulic, kde jsou ubytovaní cizí státní 

příslušníci, aby provedla oprávněnou kontrolu 

Plnění úkolu 
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Město písemně dne 04.10.2021 kontaktovalo Krajské ředitelství PČR, odbor cizinecké policie o 

poskytnutí seznamu adres, v nichž jsou hlášeni cizinci (viz. příloha č. 1). Na tuto výzvu přišla 

reakce, že se má město v této věci obrátit na registr obyvatel a na agendu informačního systému 

evidence obyvatel (viz. příloha č. 2). Město provedlo tedy elektronickou cestou dotaz na citované 

registry a po obdržení adres a naším doplněním adres, kde se dle šetření městské policie ještě 

pohybují v rámci bydlení cizinci, vyzvalo písemně dne 03.11.2021 Krajské ředitelství PČR, odbor 

cizinecké policie o provedení kontroly dotčených adres s ubytováním cizinců (viz. příloha č. 3). 

Nyní se čeká na výsledek kontroly, který město požadovalo zaslat. O jejím výsledku bude 

zastupitelstvo informováno – úkol splněn 

 

zast. Skalník 

- Vyhradit parkovací stání před poštou na ul. Masarykova pro návštěvníky pošty 

Plnění úkolu 

Město vzneslo dotaz na odbornou společnost ve věci vyhrazení parkoviště před budovou pošty. 

Společnost svým vyjádřením informovala, že takové vyhrazení je možné. Bylo ale v kolizi s OZV č. 

2/2019 o místních poplatcích, kde by pošta za takové vyhrazení byla nucena platit a pošta si o 

vyhrazení ani nepožádala. Parkoviště tedy bude vyhrazeno z podnětu zastupitelstva města jako 

vrcholného orgánu vlastníka pozemku a budou zde vyhrazena 2 místa. Vše se uskuteční po 

vyřízení nezbytných správních povolení – úkol splněn 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka - Z pověření zast. Bernátové doplnil adresu, kde bydlí cizinci a 

to nám. Míru 175. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

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

zasedání ZMM. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-2.1/2021 

 

 

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí 

 

3.1 Prodej pozemku parc. č. 1690/187 firmě AFT service s.r.o. 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a žádost firmy AFT service s.r.o. o odkup pozemku 

parc. č. 1690/187. Žádost projednala i RMM, a i když nemá ve svém usnesení doporučení 

schválení či neschválení, tak v rámci diskuse a budoucímu předpokládanému nutnému řešení 

křižovatky silnic II/152 ul. U Vlečky a Havlíčkova se přiklání k zamítnutí prodeje. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 
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V diskusi vystoupili: 

Kvíčala (firma AFT service) - Vysvětlil, proč mají zájem o výše zmíněný pozemek. 

Podají novou žádost se specifikovaným rozsahem 

prodeje. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 1690/187 do příštího zasedání ZMM. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti) 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.1/2021 

 

3.2 Prodej pozemku parc. č. 1246 paní Berouskové 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, žádost paní L. B. o odkup pozemku parc. č. 1246, 

nájemní smlouvu ze dne 16.01.2012 a znalecký posudek z 12.11.2021. Dotčený pozemek je 

dlouhodobě užíván a prakticky přičleněn jako zahrada k RD žadatelky. RMM žádost projednala a 

doporučuje v tomto případě ZMM schválení prodeje. Cenu stanovit dle znaleckého posudku. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník  - V té přední části ten pozemek vede až k protihlukové 

stěně. Nemůže to nějak ovlivnit její budoucí opravu?  

zam. Höklová  - Protihluková stěna je na pozemku Ředitelství silnic a 

dálnic a při stavbě tento pozemek nevyužívali, ale 

nedokážu říct, jestli ho někdy potřebovat budou.  

Hökl  - Město nemá povinnost udržovat pozemky v blízkosti 

jiných subjektů. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1246 paní L. B. za cenu 1.500,- Kč/m². 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Mikuš, Skalník) 

0 proti 

2 se zdrželi (Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.2/2021 

 

3.3 Lokalita Bobrava „předschválení“ majetkových transakcí 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a znalecký posudek ze dne 07.07.2021 k prodeji 

pozemků parc. č. 2485/92, 2485/93 a 2485/94 v lokalitě Bobrava, který byl schválen na zasedání 

ZMM 03.06.2019. Jelikož ve věci uzavření kupních smluv celého prodeje došlo ke zpoždění a 

legislativním průtahům, je dnes prodej předložen opětovně. 
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Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka  - Sdělil, že bude hlasovat proti, protože nesouhlasí 

s prodejem pozemků v blízkosti komunikací. 

Šiška      - Pozemky jsou všechny za ploty žadatelů. 

zam. Höklová     - Všechny tyto pozemky nejsou veřejně přístupné. 

Skalník  - Proč se ty pozemky nezarovnaly do roviny, ale jsou 

tam zuby? 

zam. Höklová  - Ve většině případů je to otevřený příjezd k domům, 

v případě Bertela, on tam má garáž, má vypracován 

geometrický plán a on si měl město o odkup požádat. 

Doposud tak neučinil. 

 

Návrh usnesení č. 1(Šiška): 

ZMM ruší platnost usnesení č. 18Z-3.5/2018 z 03.09.2018.  

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.1: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.3.1/2021 

 

Návrh usnesení č. 2(Šiška): 

ZMM ruší platnost usnesení č. 4Z-4.1.2/2019 z 03.06.2019.  

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.2: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.3.2/2021 

 

Návrh usnesení č. 3(Šiška): 

ZMM ruší platnost usnesení č. 4Z-4.2.2/2019 z 03.06.2019. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.3: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.3.3/2021 

 

Návrh usnesení č. 4(Šiška): 

ZMM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2485/92 o výměře 35 m2, který vznikl nově oddělením 

z pozemku parc.č. 2485/31 dle geometrického plánu ze dne 22.05.2018 č. 3375-85/2018 za cenu 

2.500,- Kč/m2 do SJM R. a V. B. s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 31.12.2022. 
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Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.4: 

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

0 proti 

4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.3.4/2021 

 

Návrh usnesení č. 5(Šiška): 

ZMM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2485/93 o výměře 15 m2, který vznikl nově oddělením 

z pozemku parc.č. 2485/31 dle geometrického plánu ze dne 22.05.2018 č. 3373-83/2018 za cenu 

2.500,- Kč/m2 paní L. G. s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 31.12.2022. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.5: 

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

0 proti 

4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.3.5/2021 

 

Návrh usnesení č. 6(Šiška): 

ZMM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2485/94 o výměře 14 m2, který vznikl nově oddělením 

z pozemku parc.č. 2485/31 dle geometrického plánu ze dne 22.05.2018 č. 3374-84/2018 za cenu 

2.500,- Kč/m2 panu P. K. s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 31.12.2022. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.6: 

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

0 proti 

4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-3.3.6/2021 

 

3.4 Smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru „DIOS rezidence“ 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, stanovisko města Modřice ke stavbě a návrh Smlouvy 

o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru „DIOS rezidence“ vč. příloh. Smluvní 

úprava plyne z vydaného stanoviska města Modřice k realizaci stavby. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník  - V tom původním návrhu, který jsme dostali na 

minulém ZMM byly dvě varianty počty bytů. Kolik jich 

tam tedy bude a kolik neveřejných parkovacích stání? 

Zástupce firmy DIOS    - Zhruba 270 bytů a soukromých parkovacích stání 254. 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Smlouvu o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru „DIOS 

rezidence“ mezi městem Modřice (město) a společností DIOS rezidence s.r.o., IČ: 08335931 

(investor).  

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 16Z-3.4/2021 

 

 

Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 2021 

4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1–10/2021 

vč. výpočtu ukazatele dluhové služby 

Strana příjmů je plněna z 73,67 %   ve výši 118.849.867,65 Kč  

(shodné období 2020 76,52 % ve výši 115.181.427,17 Kč) 

Strana výdajů je plněna ze 60,14 %   ve výši 110.608.444,78 Kč  

(shodné období 2020 75,02 % ve výši 145.115.616,- Kč) 

Čerpání rozpočtu je nižší, neboť nám nyní dobíhají do konce roku investiční akce (hasička a 

HUKO) a dokončují se opravy chodníků Benešova. Současně se projevuje přiznaná dotace cca 9 

mil. Kč na opravu a rekonstrukci jídelny a kuchyně ZŠ, kde se tato částka zařazuje do rozpočtu 

města.  

Při porovnání skutečných příjmů a výdajů má město +8.241.422,87 Kč. 

Na účtech má město k 31.10 2021 v celkové výši 57.410.137,46 Kč, což je téměř shodné 

s počátkem roku, a to se již několik investic a oprav dokončilo. 

Na úvěrech město dluží 91.445.955,82 Kč. 

Nemáme již žádné dlouhodobé přijaté zálohy. 

Ukazatel dluhové služby je 7,56 %, po malém výkyvu se vrátil pod 10 %, což ukazuje dobré 

hospodaření města. (Za období 1-4/2021 byl ukazatel 10,72 % a za shodné období roku 2020 byl 

ukazatel 7,33 %). Ukazatel je měřítkem toho, že město je své závazky schopno hradit bez 

problémů. 

Zadluženost na 1 obyvatele je  16.903,13 Kč  

Výtěžnost na 1 obyvatele je  17.484,90 Kč 

 

Diskuse neproběhla 

     

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1–10/2021. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-4.1/2021 
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4.2 Projednání rozpočtových opatření č. 9/2021, 10/2021 a 11/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RMM RO č. 9/2021, 10/2021 a 11/2021 

včetně komentářů. RMM jejich schválení provedla na základě pověření ZMM k zachování 

rozpočtové kázně města ve vztahu k rozpočtu města. 

V RO č. 9/2021 se jednalo o zařazení financí ve výši 62.000,- Kč na konání voleb do PS, v RO č. 

10/2021 se jednalo o dotaci pro ZŠ Modřice ve výši 915.000,- Kč přeposílanou přes zřizovatele, 

rozúčtování dokončené rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, o zařazení částky 120.000,- Kč na 

navýšení zajištění Memorialu Josefa Šurala ve vztahu k nařízením COVID-19, v RO č. 11/2021 to 

pak je příspěvek na bezplatnou stravu MŠ a ZŠ ve výši 81.200,- Kč a využití části investičních 

financí na vybavení hasičské zbrojnice nábytkem. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 9/2021, RO č. 10/2021 a RO č. 11/2021 provedené RMM. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-4.2/2021 

 

4.3 Projednání rozpočtového opatření č. 12/2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi připravené RO č. 12/2021, kterým koncem roku upravujeme 

rozpočet města ve vztahu ke zvýšeným příjmům a ve vztahu k dokončeným, probíhajícím či 

připravovaným investičním akcím a opravám vč. komentáře k jednotlivým úpravám. 

Strana příjmů se zvyšuje o 14.586.600,- Kč na 175.921.400,- Kč, kde hlavní částkou je přijatá 

dotace 9,04 mil. Kč na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně a zbytek je úprava výběru daní dle 

skutečnosti. 

Strana výdajů se ponižuje o -13.512.500,- Kč na 170.399.200,- Kč, kde hlavní částku ve výši 

celkem 6.550.000,- Kč tvoří úspory či přesuny do dalšího roku u investičních akcí (viz. samostatná 

tabulka), další částkou jsou úspory na opravách chodníků, VO apod., dále pak vratka ZŠ ve výši 

2.800.000,- Kč z nečerpaných prostředků rozpočtu ZŠ (nájmy, platby plavání apod.) a další drobné 

úspory viz. jednotlivé oddělení paragrafů. 

RO č. 12/2021 se rozpočet města stává přebytkovým 5.522.200,- Kč. Po úhradě splátek úvěru a 

zapojení rezervy z předchozích let je předpokládaná rezerva k 31.12.2021 ve výši 54.696.800,- Kč 

(na počátku roku měla být 22.600.100,- Kč). 

 

Diskuse neproběhla 

 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje RO č. 12/2021 rozpočtu města Modřice na rok 2021 na straně příjmů po RO 

175.921.400,- Kč a na straně výdajů po RO 170.399.900,- Kč jako přebytkový s přebytkem 

5.522.200,- Kč. Přebytek rozpočtu bude převeden do rozpočtové rezervy rozpočtu města Modřice, 

ze které budou hrazeny splátky úvěrů v celkové výši 8.766.000,- Kč. 

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 16Z-4.3/2021 

 

4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh odměn členům výborů ZMM, kteří nejsou členy ZMM. 

FV – H. D.  1.500,- Kč 

      – M. O.  1.500,- Kč 

KV – všichni členové jsou členy ZMM 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny za II. pololetí 2021 členům výborů ZMM, kteří nejsou členy ZMM ve výši 

1.500,- Kč H. D. a M. O. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-4.4/2021 

 

4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy odměn členům komisí RMM, kteří nejsou členy ZMM. 

KSDÚP – R. V.      1.500,- Kč 

KŽP – J. H.       1.500,- Kč 

SZK – M. H.                        500,- Kč 

KŠK – všichni členové        500,- Kč 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny za II. pololetí 2021 členům komisí RMM, kteří nejsou členy ZMM ve výši 

1.500,- Kč R. V., J. H. a ve výši 500,- Kč M. H., R. B., J. B., R. C., M. K., T. K., M. K., L. V. a H. W. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-4.5/2021 
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Bod 5 – Projednání členství města Modřice v Euroregionu Pomoraví 
 
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář včetně příloh zdůvodnění, návrhy usnesení, dopis 

náměstka hejtmana JMK a Euroregion Pomoraví k převodu – transformaci organizace Sdružení 

obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví. ZMM na minulém zasedání sice schválilo 

neúčast města v EP, ale to mu nebyla známa skutečnost, že se do této organizace bude 

transformovat SOM JMK, kde je město dlouholetým a významným členem. Z pozice starosty 

města a určeného zastupitele SOM JMK navrhuji naše rozhodnutí zrušit a zůstat členem SOM 

JMK transformované následně do EUPO. Je důležité být součástí sdružení obcí a měst v našem 

regionu jižní Moravy. S účastí je spojeno zvýšení členských příspěvků z 1,- Kč/ obyv. na 5,- 

Kč/obyv., což je cca 27.000,- Kč/rok. 

 

Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení č.1(Šiška): 

ZMM ruší platnost usnesení č. 15Z-8.4/2021.  

 

Hlasování o návrhu usnesení č. 1: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-5.1.1/2021 

 

Návrh usnesení č.2(Šiška): 

ZMM schvaluje setrvání města Modřice ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy, a to i 

v transformované podobě jako Euroregion Pomoraví. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č. 2: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-5.1.2/2021 

 

Návrh usnesení č.3(Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení částky 5,- Kč/obyvatel/rok do rozpočtu města Modřice na rok 2022, která 

bude příspěvkem města Modřice v transformovaném Sdružení obcí a měst jižní Moravy, resp. 

Euroregionu Pomoraví. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení č. 3: 

14 pro  

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 15Z-5.1.3/2021 
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Bod 6 – Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2022 

 

6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2022 

včetně kategorizace zaměstnanců pro účely sociálního fondu na rok 2022. Rozpočet je navržen 

dle platných legislativních ustanovení a k projednání jej předkládá referentka OVV Bc. Vojtová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2022. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.1/2021 

 

6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku návrhu dotací z rozpočtu města 

organizacím a spolkům, vypracovanou vedoucím FO Ing. Mulíčkem dle předložených žádostí. 

V návrhu jsou všechny dotace navrženy a zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2022. Na 

zastupitelích je, jestli se bude o každé žádosti diskutovat jednotlivě nebo zda dle přání zastupitelů 

takto projednáme některé nebo zda projednáme všechny dotace an-blok. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka  - Zmínil, že opět nebyly dodrženy pravidla o 

přidělování dotací, o kterých se již dříve mluvilo a to 

např. že subjekty nebudou požadovat víc jak polovinu 

jejich rozpočtu a dále některé žádosti opět nejsou 

vyplněny kompletně. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotací a příspěvků organizacím a spolkům z rozpočtu města Modřice na 

rok 2022 v celkové výši 3.023.000,- Kč rozdělené dle projednané a schválené výše jednotlivých 

žadatelů. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Mikuš, Skalník, Procházka) 

0 proti 

1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.2/2021. 
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6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku návrhu realizace investičních akcí města 

zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2022. Celkově se jedná o částku 65.590.000,- Kč, kde 

největší položky tvoří rekonstrukce kanalizace a vodovodu lokality Za Humny (15.000.000,- Kč) a 

vybudování hřiště s umělým povrchem ul. U Hřiště (FINO CLUB) (15.000.000,- Kč), na které je 

požádáno o dotaci. 

Z ostatních předsedající jmenoval: 

- Rekonstrukce sběrného dvora 8.000.000,- Kč – vypsané dotace 

- Půjčka ZŠ na projekt dešťovka 4.800.000,- Kč – přidělena dotace, bude městu vráceno 

- Workoutové hřiště Sokolská 3.500.000,- Kč 

- Nákup nové multikáry Bonetti 2.800.000,- Kč 

- Chodník Benešova II. etapa 2.500.000,- Kč 

- VO celkem 5.800.000,- Kč 

- Pokračování PD NS 171 1.900.000,- Kč 

Do návrhu jsou zařazeny akce nerealizované v roce 2021. 

 

V diskusi vystoupili: 

Tomandl  - Na workoutové hřiště je 3.500.000,- Kč. Už víme, jak 

to bude a kdy to bude? 

Chybíková  - Je zpracován projekt schválený pracovní skupinou 

města. Je vydaný územní souhlas na oplocení. Co tam 

bude bylo schváleno pracovní komisí, to se nezměnilo. 

Procházka  - Na hřiště s umělým povrchem u FINA je předpoklad 

získání dotace? A v jaké výši? 

Šiška  - Je zpracován projekt, získáno stavební povolení a je 

požádáno o dotaci. Do konce října mělo být o dotaci 

rozhodnuto a zatím není. Měla by být dotace ve výši 

myslím 70 %. 

Skalník  - Akce Dětské hřiště – to má nějakou souvislost se 

zrušených chodníkem u hřiště na Rybníčku? 

Šiška - Ne, to je doplnění a oprava hracích prvků. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení investičních akcí města Modřice do rozpočtu města Modřice na rok 2022 

dle předloženého návrhu v celkové výši 65.690.000,- Kč. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Mikuš, Skalník, Tomandl) 

0 proti 

1 se zdržel (Procházka) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.3/2021. 

 

6.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi podrobný komentář k návrhu rozpočtu města Modřice na rok 

2022, který připravila z důvodu nemoci paní místostarostky a zpracovala na základě vznesených 

požadavků jednotlivých odborů, schváleného střednědobého výhledu, návrhu na investice dle 
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zásobníku investičních akcí, dle žádostí o dotace a příspěvky a dle současné daňové legislativy 

pracovní skupina ve složení Ing. Šiška – starosta a Ing. Mulíček – vedoucí FO a správce rozpočtu. 

Návrh rozpočtu byl dle zákona ve stanovené lhůtě zveřejněn a vyvěšen na úřední desce. Rozpočet 

je dle zákona předložen v odvětvovém a druhovém členění s přílohami – návrh investičních akcí a 

návrh dotací a příspěvků. Na stůl pak ještě zastupitelé od vedoucího FO a správce rozpočtu 

obdrželi aktualizovaný návrh rozpočtu o položky, které nebyly před zveřejněním jednoznačně dány 

(např. nájemné BVK za splaškovou kanalizaci) nebo vyplynuly z projednávání v období před 

zasedáním ZMM. 

Na straně příjmů je celková částka navržena ve vztahu k predikci MF v reálném horizontu roku 

2021 bez zařazení doposud nezískaných dotací. Celková výše navržených příjmů je v upraveném 

rozpočtu 155.065.800,- Kč. Zde je možné ještě v budoucnu čekat nějaké pohyby ve vztahu 

k průběhu COVID-19. 

Na straně výdajů je vycházeno zejména z požadavků na obnovu a údržbu města (kanalizace, 

chodníky) a jeho majetku se dvěma výraznými investičnímu akcemi v hodnotě po 15.000.000,- Kč 

– rekonstrukce kanalizace a vodovodu lokality Za Humny – rozložené do 2 let a vybudování umělé 

hrací plochy na škvárovém hřišti ul. U Hřiště, na které je již podána žádost o dotaci. 

Rozpočet je tedy navržen jako schodkový se schodkem a financováním -37.901.000,- Kč a 

splátkami úvěrů v roce 2022 ve výši -8.855.000,- Kč. Na pokrytí schodku a financování bude 

využito rozpočtové rezervy z let minulých, která činní k 31.12.2021 částku 54.969.800,- Kč. 

Rozpočtová rezerva k 31.12.2022 je plánována ve výši 8.213.800,- Kč. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení č. 1(Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2022 na straně příjmů ve výši 155.065.800,- Kč a 

na straně výdajů ve výši 192.966.800,- Kč jako schodkový se schodkem ve výši 37.901.000,- Kč a 

splátkou úvěru ve výši 8.855.000,- Kč. K financování, úhradě úvěrů a vyrovnání schodku rozpočtu 

bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.1: 

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

Skalník) 

0 proti 

3 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.4.1/2021. 

 

Návrh usnesení č. 2(Šiška): 

ZMM schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice na rok 2022 třídy druhového 

členění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice na rok 2022 schválené investiční 

akce v roce 2022 a schválené dotace v roce 2022. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení č.2: 

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

Skalník) 

0 proti 

3 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.4.2/2021. 

 

Návrh usnesení č. 3(Šiška): 

ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok 2022 ve výši 

65.690.000,- Kč. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č. 3: 

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

Skalník) 

0 proti 

3 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.4.3/2021. 

 

6.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy usnesení na schválení závazných ukazatelů zřízeným 

příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Modřice. Těmto organizacím musíme, co by jejich zřizovatel, 

stanovit závazné ukazatele rozpočtu, které bez našeho vědomí a povolení nesmí překročit. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení č. 1(Šiška): 

ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022, 

kterými jsou celkové maximální provozní náklady zúčtované z příspěvku zřizovatele a ze zúčtování 

fondů ve výši 4.299.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření v maximální výši 100.000,- Kč a 

maximální náklady na platy z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 475.000,- Kč. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.1: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.5.1/2021. 

 

Návrh usnesení č. 2(Šiška): 

ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022, 

kterými jsou celkové maximální provozní náklady zúčtované z příspěvku zřizovatele a ze zúčtování 

fondů ve výši 10.816.000,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření v maximální výši 200.000,- Kč a 

maximální náklady na platy z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 910.000,- Kč. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení č.2: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-6.5.2/2021. 

 

 

Bod 7 – Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2023-2024 
V podkladech zastupitelé obdrželi tabulku střednědobých výhledů rozpočtu města na roky 2023 a 

2024, které musí mít město dle zákona č. 250/2000 Sb. schváleny minimálně na 2 roky. Výhledy 

jsou zpracovány vedoucím FO a správcem rozpočtu Ing. Mulíčkem dle předpokládaných výnosů a 

mandatorních výdajů s rozšířením o plánované investiční akce. 

     2023     2024 

Příjmy     163.000.000,- Kč   168.000.000,- Kč 

Výdaje     158.000.000,- Kč   160.000.000,- Kč 

Přebytek      +5.000.000,- Kč     +8.000.000,- Kč 

Financování        8.946.300,- Kč       8.946.300,- Kč 

Rezerva        2.762.300,- Kč       1.816.000,- Kč 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení č. 1(Šiška): 

ZMM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na rok 2023 ve výši příjmů 

163.000.000,- Kč a ve výši výdajů 158.000.000,- Kč jako přebytkový s přebytkem 5.000.000,- Kč a 

financováním 8.946.300,- Kč. Přebytek bude převeden do rozpočtové rezervy města, ze které 

bude hrazeno financování. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.1: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.1.1/2021 

 
Návrh usnesení č. 2(Šiška): 

ZMM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na rok 2024 ve výši příjmů 

168.000.000,- Kč a ve výši výdajů 160.000.000,- Kč jako přebytkový s přebytkem 8.000.000,- Kč a 

financováním 8.946.300,- Kč. Přebytek bude převeden do rozpočtové rezervy města, ze které 

bude hrazeno financování. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení č.2: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-7.1.2/2021 
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Bod 8 – Projednání zřizovací listiny ZŠ Modřice 
 
V podkladech zastupitelé obdrželi text změny zřizovací listiny ZŠ Modřice, text Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 2 Zřizovací listiny ZŠ Modřice, kterými se do majetku a správy ZŠ Modřice zahrnuje 

realizovaná přístavba jídelny a rekonstrukce kuchyně školního stravování v celkové hodnotě 

6.246.815,69 Kč za zařízení kuchyně a plocha pod přístavbou jídelny. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje v souladu s ust. §27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. §84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 zřizovací listiny ZŠ 

Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, ve znění ze dne 10.03.2014 . 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-8.1/2021 

 

19:39 odchod zast. Hökla 

 

 

Bod 9 – Projednání OZV 
 
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a text OZV č. 1/2021 O stanovení obecního systému 

odpadového hospodaření dle legislativních směn. Vyhlášku předkládá místostarostka města Ing. 

Chybíková ve spolupráci s vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou. 

Krátký komentář přednesla místostarostka Chybíková. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje OZV č. 1/2001 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města 

Modřice. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-9.1/2021 
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Bod 10 – Zpráva o činnosti FV 
 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání FV č. 23 ze dne 15.09.2021 a č. 24 ze dne 

18.11.2021. 

Krátký komentář přednesl předseda FV zast. Slaný. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis č. 23 ze dne 15.09.2021 a zápis č. 24 ze dne 18.11.2021 z jednání FV. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-10.1/2021 

 

19:47 příchod zast. Hökla 

  

 

Bod 11 – Zpráva o činnosti KV 
 

Na stůl zastupitelé obdrželi zápis ze zasedání KV konaného dne 22.11.2021, plán kontrol KV na 

rok 2022, zápis o kontrole činnosti MP Modřice a zápis o kontrole průběhu zavážení městských 

pozemků v lokalitě Primál. 

Krátký komentář přednesl předseda KV zast. Procházka. 

 

19:50 odchod zast. Šišky 

19:54 příchod zast. Šišky 

 

Diskuse neproběhla 

Předsedající konstatoval, jelikož zápis z kontroly průběhu zavážení městských pozemků v lokalitě 

Primál obdržel den před odesláním materiálů zastupitelům, nemohl se k němu jako kontrolovaný 

subjekt vyjádřit. Navrhuje tedy tento zápis na zasedání ZMM nyní neprojednávat. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis ze dne 22.11.2021 a schvaluje plán kontrol KV na rok 2022. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-11.1/2021 
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Bod 12 – Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2022 
 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2022. V plánu 

je zohledněn konec volebního období 2018-2022, který bude ukončen komunálními volbami. Od 

přibližně počátku listopadu by pak mělo začít fungovat nové ZMM a nové vedení města. 

V návrhu jsou datumově navržena zasedání ZMM, a to v cyklech dle ustanovení zákona č. 

128/2000 Sb., O obcích. Současně jsou navržena data schůzí RMM. Tento návrh plánu činnosti 

nevylučuje svolání mimořádných zasedání ZMM nebo RMM. V návrhu jsou rovněž nastíněny 

pravidelné body programu. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2022. 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-12.1/2021 

  

 

Bod 13 – Různé, diskuse 

 

13.1 Plán financování obnovy kanalizací v majetku města 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vlastní text dokumentu Plán financování obnovy 

kanalizace, aktualizace pro období 2022-2031, který pro města na základě legislativních změn 

v této oblasti zpracovaly Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy kanalizací v majetku města Modřice pro 

období 2022 až 2031. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-13.1/2021 

 

13.2 Dodatek č. 45 Nájemní a provozní smlouvy s BVK a.s. 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a vlastní text Dodatku č. 45 nájemní smlouvy 

uzavřené dne 12.03.2002 mezi městem Modřice (pronajímatel) a společností Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s., Pisárecká 555, Brno, IČ 46347275 (nájemce), kterým se pro rok 2022 stanovuje 

výše nájemného 3.200.000,- Kč bez DPH, cena stočného ve výši 35,77 Kč/m³ (zůstává shodná 
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s rokem 2021), realizace oprav pronajaté infrastruktury nad rámec smlouvy ve výši 900.000,- Kč a 

zajištění majetkové a provozní evidence za rok 2021 ve výši 5.000,- Kč bez DPH. V komentáři je 

vše podrobně popsáno. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Dodatek č. 45 Nájemní a provozní smlouvy ze dne 12.3.2021 mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s., IČ 46347275 (nájemce), který 

upravuje pronájem splaškové kanalizační sítě v roce 2022 za cenu 3.200.000,- Kč/rok bez DPH, 

opravy a údržbu pronajaté infrastruktury nad rámec smlouvy ve výši 900.000,- Kč, tarif stočného ve 

výši 35,77 Kč/m3 bez DPH a úplatu za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracované za 

rok 2021 ve výši 5.000,- Kč bez DPH . 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-13.2/2021 

 

13.3 Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, přípis společnosti KORDIS JMK, a.s., IČ 26298465 a 

dopis Ing. Crhy, člena Rady JMK ke stanovení příspěvku obcí na financování systému IDS JMK na 

rok 2022. Nejprve Zastupitelstvo JMK na svém zasedání 23.09.2021 schválilo navýšení příspěvku 

obcí z 50,- Kč/obyv./rok na 100,- Kč/obyv./rok, aby následně společnost KORDIS JMK zaslala 

Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, kterým se upravuje cena 

příspěvku. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Dodatek č.12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JKM upravujícího výši 

finančního příspěvku na financování systému IDS JMK na 100,- Kč/obyvatel/rok mezi městem 

Modřice a Jihomoravským krajem, IČ 70888337. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Mikuš, Skalník, Procházka) 

0 proti  

1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-13.3/2021 

 

13.4 Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2022 - nadstandard 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a emailovou korespondenci od zástupce společnosti 

KORDIS JMK, a.s., IČ 26298465, na vyčíslenou výši příspěvku města Modřice za požadovaný 
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nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2022, který spočívá v provozování noční linky 

N94 Brno-Modřice. 

Výše příspěvku je pro rok 2022 stanovena na 587.914,- Kč. 

Výše příspěvků v předchozích letech: 

 2021  502.073,- Kč 

           2020  488.762,- Kč 

           2019  506.018,- Kč 

Cena je zejména odvislá od ceny pohonných hmot. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje dle čl. V odst. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK finanční 

příspěvek za nadstandard dopravní obslužnosti pro město Modřice v roce 2022 ve výši 587.914,- 

Kč. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Mikuš, Skalník, Procházka) 

0 proti  

1 se zdržel (Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-13.4/2021 

 

13.5 Žádost Dětského folklórního kroužku města Modřice o převod poskytnuté dotace 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a žádost Dětského folklórního kroužku Modřice, z.s., 

IČ 08839310 o převedení nevyčerpaných prostředků z poskytnuté dotace na rok 2021 ve výši 

100.000,- Kč. Jedná se o částku, která měla být využita na neuskutečněnou veřejnou kulturní akci 

„Dětské folklórní setkání 2021“ z nařízení MZ ČR. Převedenou částku chtějí využít na pořádání 

stejné akce, ovšem v roce 2022. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Dětskému folklornímu kroužku Modřice, z.s., IČ 08839310 převod částky 100.000,- 

Kč poskytnuté jako dotaci pro rok 2021 na akci „Dětské folklorní setkání 2021“ do dotace roku 

2022 na pořádání akce „Dětské folklorní setkání 2022“. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-13.5/2021 

 

13.6 Jmenování zástupců města Modřice do Školské rady 

Na upozornění ředitelky ZŠ Modřice Mgr. Koubkové o končícím mandátu Školské rady je nutné, 

aby ZMM zvolilo 2 nové své zástupce zřizovatele, neboť tříletý mandát stávajících zástupců 
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započal zvolením 10.12.2018 a končí 10.12.2021. Jako zástupci města ve Školské radě působí 

zast. Luděk Slaný a zast. Pavel Doleček. Jelikož tomuto ZMM končí příští rok volební mandát, 

navrhuji zvolit zástupce města pouze na 1 rok a po stanovení nového ZMM by byli zvoleni zástupci 

noví. Předsedající navrhl na závěrečné období tohoto volebního období 2018-2022 ponechat 

stejné zástupce města, a to zast. Slaného a zast. Dolečka.  

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM jmenuje zástupce zřizovatele města Modřice ve školské radě při ZŠ Modřice pro období 

2021-2022 zast. Luďka Slaného a zast. Pavla Dolečka. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 16Z-13.6/2021 

 

 

Diskuse: 

Procházka - Jaké jsou dílčí výsledky v novém systému třídění 

odpadů? Kolik lidí se zapojilo? 

Chybíková - Rozdávaly se popelnice do rodinných domů 240l na 

papír a plast a potom se rozdávaly bytovým domům 

kontejnery 1.100l na papír a plast a někde se jim 

dávaly i popelnice 240l. U bytových domů se rozdalo 

19 kontejnerů na papír a 41 kontejnerů na plast. Do 

rodinných domů se rozdalo 657 popelnic na papír a 

677 popelnic na plast. Celý systém se bude po novém 

roce vyhodnocovat a pak se pokusíme udělat nějaké 

úpravy. Ve zpravodaji bude zveřejněn svozový 

kalendář na celý rok. Město musí udělat nové výběrové 

řízení na svozovou firmu, do kterého se promítne i 

tento nový systém.  

Procházka     - Je to už nějak vidět na těch separačních místech? 

Chybíková - Za měsíc fungování ještě nic vidět není. Příští rok 

jsme připraveni udělat kontrolu místních podnikatelů, 

jak třídí a nabídnout jim zapojení do tohoto systému za 

nějakou úplatu. Musíme vydržet minimálně do února, 

to už snad bude vidět, kde, co ubývá nebo neubývá. 

Největší problém je u bytových domů. 

Skalník - Je nějaký termín, kdy se přestanou vyvážet 

neočipované popelnice?? 

Chybíková - Termín nemáme, protože od firmy nemáme další čipy. 

Popelnice na komunál si pořizoval každý sám, takže 

jsme neměli přehled, sváží se na občana, takže se 
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nevědělo, kolik těch popelnic je. Čipy došly a teď 

čekáme, až se vyrobí a nalepí nové. Nevíme ale kdy. 

Mikuš - U našeho bytového domu máme 3 kontejnery na 

plast, ale jen jeden na papír. Je to normální situace? A 

odváží svozová firma i to, co je mimo popelnice? 

Chybíková - Bohužel je problém s posádkami svozové firmy, je to 

o lidech. Ale měli by odvážet i odpad, který je vedle 

popelnice. Co se týče popelnic, bylo počítáno s 

menším množství popelnic na papír. Bohužel lidé 

nezmenšují, a to je problém. 

Procházka - Chci se zeptat na kamerový systém – jestli už funguje, 

jak funguje, kdo má k němu přístup? 

Šiška  - Jak jsem říkal ve své zprávě, dneska jsme ho převzali 

a bude probíhat 14 - denní zaškolování strážníků a je 

uveden do provozu. 

Procházka     - A jaký bude režim? 

Šiška - Je tam záznamové zařízení, má zálohu na zhruba 3 

týdny a přístup k němu budou mít městští strážníci a 

PČR. 

Procházka     - Bude kamera v podchodu? 

Šiška - Ne, není zde signál. Je možné umístit kameru na 

sloup veřejného osvětlení při vjezdu do Modřic z D52, 

ale to stále patří ŘSD. Až nám ho předají, budeme řešit. 

Procházka - Když se opravují chodníky, nabízí se zároveň položit 

optický kabel. Řeší někdo toto? 

Šiška - Do chodníků se vkládají chráničky na optické kabely, 

na Benešové jsou na jedné straně už položeny. 

Bohužel je to běh na dlouhou trať, protože žádný 

poskytovatel nepřišel s nabídkou zasíťovat rodinné 

domky, všichni chtějí bytovky. 

Procházka - V lokalitě U Hřiště často nesvítí veřejné osvětlení. 

Nevíte, co je příčinou? 

Šiška      - Prověříme u našeho správce VO. 

Občan M. - Pokud by přišel nějaký poskytovatel internetu 

s nabídkou, bylo by město ochotné toto pokrytí řešit při 

rekonstrukci ul. Masarykova? 

Šiška      - Ano. 

Občan M. - V listopadovém zpravodaji byla vaše reakce na Jižní 

tangentu, kde uvádíte, že díky vybudování ubyde 40 – 

50% stávající tranzitní dopravy z II/152. Jak tomu mám 

rozumět? 

Šiška - Kdysi dávno jsem si nechávat ve spolupráci s Olympií 

a CTP zpracovat sčítání dopravy a 70% dopravy na 

všech křižovatkách byly auta, která jen projíždí, tedy 

transit. 

Občan M. -Severní obchvat jste změnili na komunikaci 

nadmístního významu, a navíc prosazujete jeho vedení 

na protipovodňové hrázi. 
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Šiška  - Město nic nezměnilo, je to krajská komunikace, ten ji 

změnil. Ano, prosazujeme vedení po protipovodňové 

hrázi, protože kdyby byly 2 stavby vedle sebe, zabralo 

by se více zemědělské půdy. A severní obchvat 

Modřice potřebují.  

Občan M.  - Jak to bude vypadat v této lokalitě kolem rybníka, 

když tudy povede severní obchvat? Rybník bude 

zachován? A bude tam nějaký podchod nebo jak to 

bude? 

Šiška  - Jak jsem řekl, není to doprojektované, ale zachování 

rybníka byla naše podmínka. V místě, kde rybník 

odtéká do náhonu by měl být kolem náhonu podchod, 

kudy by se lidí k rybníku bezpečně dostali. 

Občan M.  - Viděl jsem v územním plánu, že by měla vézt 

cyklotrasa kolem rybníka, která by se napojila na 

cyklotrasu u Brabce. Je to tak? 

Šiška  - Ano, nevím, jestli kolmo jako pokračování ulice mezi 

bytovkami nebo kolem rybníka, ale máme to v této 

lokalitě v územním plánu. 

Občan M.  - Je v plánu, jako u bytového domu Husova – 

Komenského, udělat podobné úpravy u dalších 

bytových domů? 

Chybíková  - Problém u těchto veřejných prostranství jsou 

majetkové poměry. Tady to nebyl problém, protože 

většina pozemků je města. U těch ostatních je většina 

pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových nebo Pozemkového fondu, ale oni s námi 

nekomunikují a nespolupracují. 

 

Ukončeno ve 20:49 hodin 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

          Ing. Josef Šiška 

starosta města 


