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Zápis č. 18-ZMM/2022 
z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále 

jen „ZMM“), konaného 06. června 2022 v 18 hodin ve velké zasedací 

místnosti modřické radnice 

Přítomno: 14 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, omluvena zast. Drmolová) 
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 
 
Jednání zahájil předsedající Josef Šiška v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti. 

Předsedající 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 zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Zapisovatel:   Ing. Roman Mulíček 
Ověřovatelé:   zast. Bernátová, zast. Slaný 
 
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)  Zpráva o plnění uložených úkolů 

3)  Projednání hospodaření města za rok 2021 

 3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2021 

 3.2 Schválení účetní závěrky roku 2021 

 3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2021 

4)  Projednání majetkových transakcí 

5)  Projednání hospodaření města v roce 2022 

5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2022 

5.2 Rozpočtové opatření č. 3/2022 

5.3 Rozpočtové opatření č. 4/2022 

5.4 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města Modřice z roku 2022 

5.5 Rozpočtové opatření č. 5/2022 

5.6 Rozpočtové opatření střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 

5.7 Projednání přijetí úvěru 

5.8 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,-Kč 

5.9 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM 

5.10 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM 

6)  Zpráva o činnosti FV 

7)  Zpráva o činnosti KV 
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8)  Projednání OZV 

8.1 OZV č. 3/2022, Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství 

                 8.2 OZV č. 4/2022, O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

9)  Různé, diskuse  

     Závěr 

 
Hlasování o návrhu programu: 
14 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh na programu byl schválen. 
 
Předsedající konstatoval, že zápis ze 17. řádného veřejného zasedání ZMM byl určenými ověřovateli 

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

K dnešnímu dni ani na zasedání ZMM nebyly vzneseny žádné připomínky. Tímto jsou oba 

dokumenty považovány za odsouhlasené. 

V rámci příprav dnešního 18. řádného veřejného zasedání ZMM a provádění auditního šetření na 

městě Modřice doporučuje RMM ZMM svými usneseními č. 64R-6.2/2022 a 64R-6.3/2022 opravu 

usnesení č. 10Z-6.6.1/2020, ve kterém je chybně uvedena částka celkových maximálních 

provozních nákladů MŠ Modřice ve výši 3.200.000,- Kč a správně má být částka 3.022.000,- Kč a 

opravu usnesení 15Z-4.5.1/2021, ve kterém se slovo „dotace“ změní za slova „poskytnutí finančního 

daru“, což byl finanční příspěvek obcím postiženým tornádem. 

 

18:03 odchod zast. Bernátová 

 

Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje opravu usnesení č. 10Z-6.6.1/2020, ve kterém se mění částka 3.200.000,- Kč 

celkových maximálních provozních nákladů MŠ Modřice z příspěvku zřizovatele na částku 

3.022.000,- Kč.  

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 18Z-Ú1/2022 

 

18:04 příchod zast. Bernátová 

 

Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje opravu usnesení č. 15Z-4.5.1/2021, ve kterém se slovo „dotace“ nahrazuje slovy 

„poskytnutí finančního daru“ 

 

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 18Z-Ú2/2022 

 

Návrh usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelem 18. řádného veřejného zasedání ZMM pana Ing. Romana Mulíčka. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 18. řádného veřejného zasedání ZMM zast. Bernátovou a zast. 

Slaného. 

ZMM schvaluje program 18. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 18Z-Ú3/2022 

 

18:13 odchod zast. Bernátová 

 

18:15 příchod zast. Bernátová 

 

 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu 

Předsedající přečetl zprávu o činnosti městského úřadu a o dění ve městě Modřice za období od 17. 

řádného zasedání ZMM konaného dne 14.03.2022 do dnešního dne a dodal, že zpráva bude 

nedílnou součástí zápisu. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

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

od 17. řádného zasedání ZMM do 06.06.2022. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-1.1/2022 
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Bod 2 – Zpráva o plnění uložených úkolů 

V podkladech zastupitelé obdrželi zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání ZMM 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 

Řešení PPO Modřice je zapracováno do návrhu Změny č.1 územního plánu Modřice, u které probíhá 

veřejné projednání – úkol trvá 

 

Usnesení 17Z-2.1.1/2022 

ZMM pověřuje předsedu KV zast. Procházku předložením technického řešení plynulosti průjezdu 

křižovatky silnice II/152 – ul. U Vlečky a Havlíčkova 

Plnění úkolu 

Pověřený zastupitel předkládá ZMM cenovou nabídku (viz. příloha č.1) na vypracování dopravně 

inženýrské studie na akci: „Modřice – Okružní křižovatka Havlíčkova x U Vlečky x II/152“ ve výši 

105.200,- Kč bez DPH tj. s DPH 127.292,- Kč. Navrhuje zařazení částky do rozpočtu města, které 

podpořila svým doporučením RMM – úkol probíhá 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení částky 130.000,- Kč na vypracování dopravně-inženýrské studie na akci 

„Modřice, okružní křižovatka Havlíčkova x U vlečky II/152“ do rozpočtu města Modřice na rok 2022. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka  - Pokud bude toto schváleno, je potřeba studii objednat. To obstará 

město? 

Šiška    - Ano, to už město zajistí. 

Skalník   - Studie na tuto křižovatku už byla v minulosti prováděna, ne? 

Procházka  - Byla prováděna před 10 lety, realizace byla naceněna na 56 mil. a 

byla představa, že se na tom budou podílet město, SÚS JMK a firmy, 

které jsou v lokalitě U Vlečky. 2 subjekty odmítly se na tom podílet a 

město by nebylo schopno samo tyto peníze zaplatit. Snahou tohoto 

návrhu je najít levnější řešení, které by mohlo město realizovat samo, 

případně s využitím dotací. 

Skalník - Pro jakákoliv jednání s dotčenými orgány je studie nutná? Vždycky 

byl problém s tím, že Policie Rajhrad to nedoporučuje a že jim ten 

kruhový objezd hrozně vadí. 

Šiška - Ta studie, kterou nyní máme je zpracována ve stupni územního řízení 

a je zpracovaná jako kruhová kapacitní křižovatka, ale není projednaná. 

V původním návrhu řešitelnosti byla křižovatka světelná, ale tu Policie 

ČR nechtěla, chtěla křižovatku kruhovou. 

Bernátová  - Poděkovala panu Procházkovi za aktivitu a zajištění cenové nabídky 

na akci „Modřice, okružní křižovatka Havlíčkova x U vlečky II/152“. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Skalník, Mikuš, Tomandl) 

0 proti 

1 se zdržel (Hökl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-2.1/2022 

 

Usnesení 17Z-11.1/2022 

ZMM ukládá starostovi, místostarostům i RMM zajistit, aby všechny akce podobného charakteru a 

rozsahu byly vždy projednávány a schvalovány v ZMM. 

Plnění úkolu 

Úkol je dlouhodobý, vést jeho plnění v patrnosti – dále ve zprávě neuvádět 

 

Úkoly uložené bez usnesení: 

 

zast. Bernátová  

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

Plnění úkolu 

Nebyly zjištěny žádné nové skutečností – úkol probíhá 

 

-Zaslat žádost o převod všech pozemků veřejné zeleně na ÚZSVM 

Plnění úkolu 

Na ÚZSVM byla dne 21.3.2022 podána žádost o převod všech pozemků plnící funkci veřejného 

prostranství ve vlastnictví České republiky (viz příloha č.2) – úkol splněn 

 

-Požádala o zaslání přípisu na ŘSD o řešení situace protihlukové stěny na pravé straně I/52 

Plnění úkolu 

Přípis byl na ŘSD zaslán již dne 18.02.2022 a opakovaně 23.05.2022 – úkol splněn 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka    - Ukázal fotografie aktuální situace na Primálu. 

Bernátová  - Upozornila, že novým majitelem části soukromých pozemků v 

této lokalitě se stala firma ze Sokolnic, která se mimo jiné 

zabývá i odpady. Takže to budí dojem, že celá akce byla 

naplánovaná tak, aby se znehodnotila úrodná půda a postavily 

se tam haly. Požádala o svolání jednání firmy Gas Transport, 

stavebního úřadu, vedení města Modřice a členů kontrolního 

výboru, aby se tato kauza dotáhla do konce. 

Šiška     - Pokusíme se zajistit. 

Bernátová  - Poprosila o urgenci odpovědi ŘSD k žádosti města ve věci 

řešení protihlukové stěny na pravé straně D 52 (I/52) směrem 

na Rajhrad a dotázala se, jestli ÚZSVM odpověděl na naši 

žádost ve věci převodu pozemků veřejné zeleně. 

zam. Höklová  - Vysvětlila situaci s pozemky ÚZSVM. 

 

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: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-2.2/2022 

 

 

Bod 3 – Projednání hospodaření města za rok 2021 

3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2021 

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

období od 01.01.2021 do 31.12.2021 včetně příloh A a D. Zprávu vypracovala na základě uzavřené 

smlouvy externí společnost Moore Audit CZ s. r.o., Karolínská 661/4, Praha, IČ 09275444 

zastoupená auditorkou 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 zprávy, byly nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání odstraněny do 

31.12.2020 a při závěrečném přezkoumání nebyly zjištěny žádné další 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. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka - Upozornil na chybu ve Zprávě o výsledku hospodaření města, 

na straně 4 chybně uveden rok 2020, má být 2021. 

zam. Mulíček - Jedná se o překlep. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

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

01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro  

0 proti  

0 se zdrželi  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.1/2022 

 

3.2 Schválení účetní závěrky roku 2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi dokumenty k projednání účetní závěrky roku 2021. Jedná se o 

podklady zařazené do celého bodu 3 dnešního programu. Současně FV v zápise č. 27 ze dne 

17.05.2022 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 a navrhnout na ně nápravná opatření.  
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Dále ve zpracované účetní závěrce je ve Výkazu zisku a ztráty vygenerován zisk z hospodaření 

města po zdanění za rok 2021 k 31.12.2021 ve výši 49.961.671,42 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 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tuto účetní závěrku města Modřice za rok 2021 

schvaluje. 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Návrh usnesení 2(Šiška): 

ZMM schvaluje převedení zisku z hospodaření města Modřice po zdanění za rok 2021 dle Výkazu 

zisku a ztráty k 31.12.2021 ve výši 49.961.671,12 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření 

předchozích účetních období. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení 1: 

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

Skalník, Mikuš, Tomandl) 

0 proti  

1 se zdržel (Bernátová) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.2.1/2022 

 

Hlasování o návrhu usnesení 2: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.2.2/2022 

 

3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2021 

V podkladech zastupitelé obdrželi dokumentaci k závěrečnému účtu města Modřice za rok 2021. 

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 a navrhnout nápravná opatření. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Závěrečný účet města Modřice za rok 2021 bez výhrad. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Skalník, Mikuš, Tomandl) 

0 proti  

1 se zdržel (Bernátová) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-3.3/2022 

 

 

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí 

4.1 Prodej části pozemku parc. č. 2059/12 

V podkladech zastupitelé obdrželi opakovanou žádost pí H., Modřice o prodeji části pozemku parc. 

č. 2059/12 před jejím RD. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  - Už je to její 2. žádost. Zdůvodnila, proč chce pozemek 

odkoupit? 

zam. Höklová - Nezdůvodnila, ale pravděpodobně je důvodem parkování. 

     

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá prodej části pozemku p. č. 2059/12 před RD č.p. 489.  

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 

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

Skalník, Bernátová, Tomandl) 

0 proti 

1 se zdržel (Mikuš) 

Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.1/2022 

 

4.2 Prodej části pozemku parc. č. 49/1 

V podkladech zastupitelé obdrželi již po několikáté žádost Ing. T. N., Modřice o prodej části pozemku 

parc. č. 49/1 o výměře cca 5 m². RMM nedoporučuje schválení prodeje pro nevyřešené majetkové 

vztahy. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník - Ví nový majitel o této žádosti? 

zam. Höklová                               - Co mám informace od paní N., tak ano. Ale jestli je to opravdu 

pravda, nevím. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá prodej části pozemku p. č. 49/1 do majetkového vypořádání zbývající části pozemku 

pod přístavkem hospodářského stavení. 

 

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 18Z-4.2/2022 

 

4.3 Prodej části pozemku parc. č. 993/1 

V podkladech zastupitelé obdrželi žádost A. a L. P., Modřice, o prodej části pozemku parc. č. 993/1 

o výměře 4 m², která tvoří funkční celek k pozemku RD žadatelů. RMM doporučuje ZMM v rámci 

narovnání právního vztahu prodej schválit. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje prodej části pozemku p. č. 993/1 přičleněné k pozemkům p. č. 979/1 a 979/3 a 

pověřuje MO přípravou podkladů ke schválení ceny a prodeje. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Před hlasováním zast. Procházka oznámil střet zájmů a nebude o následujícím usnesení hlasovat 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.3/2022 

 

4.4 Prodej části pozemku parc. č. 934/1 

V podkladech zastupitelé obdrželi žádost Ing. J. V., Modřice o prodej části pozemku parc. č. 934/1 

o výměře cca 7,9 m², kterým by byla narovnána společná hranice pozemků parc. č. 934/1 a 935/3. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová    - Tam je jen jeden vlastník p. V., ne i jeho manželka? 

zam. Höklová  - Zjistila, že je to v SJM, takže pokud by se to schválilo, musí 

se to opravit a pak by se jednalo o SJM. 

Skalník  - Podle ortofoto, toto není případ, že by se prodejem něco 

zpřesnilo. Ostatní sousední pozemky mají hranice v linii. 

zam. Höklová  - Ortofotomapa nemusí odpovídat stavu dle katastru 

nemovitostí. Můžeme se nechat přizvat k zaměření, kde 

můžeme skutečný stav garáže ověřit. 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje prodej části pozemku p. č. 934/1 k narovnání společné hranice s pozemkem p. č. 

935/3 a pověřuje MO přípravou podkladů ke schválení ceny a prodeje. 
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Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.4/2022 

 

4.5 Souhlas s prodejem garáže 

V podkladech na stůl zastupitelé obdrželi žádost pí J. S., Modřice, o sdělení stanoviska 

k předkupnímu právu na garáž č. ev. 235, stojící na pozemku parc. č. 669/7 v majetku města. 

Podrobný komentář přednesla vedoucí MO Bc. Höklová. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová  - Pokud jí to povolíme, budeme chtít nějakou částku za 

pozemek? 

zam. Höklová    - Pozemek bude pořád v nájmu. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM zamítá předkupní právo města Modřice za cenu 510.000,- Kč ke garáži ev. č. 235 stojící na 

pozemku p. č. 669/7. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Skalník, Hökl, Tomandl) 

0 proti 

1 se zdržel (Mikuš) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-4.5/2022 

 

 

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2022 

5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-4/2022 vč. výpočtu 

ukazatele dluhové služby. 

Strana příjmů je plněna z 23,95 %    37.291.601,67 Kč 

(shodné období 2021 - 21,2 %    32.523.746,98 Kč) 

Strana výdajů je plněna z 18,07 %    36.530.515,27 Kč 

(shodné období 2021 - 18,94 %    33.489.792,29 Kč) 

Strana příjmů odpovídá danému období, neboť se zde ještě zásadně neprojevuje daň z nemovitostí. 

Strana výdajů je ovlivněna ročním obdobím, kdy zásadní investiční projekty se v tomto období teprve 

připravovaly nebo byly zahájeny. Při porovnání skutečných příjmů a výdajů je stav +761.086,40 Kč  

(v roce 2021 byl -966.045,31 Kč). 

Na účtech města je k 30.04.2022 celkem 68.603.189,07 Kč (na počátku roku 69.599.921 Kč) 

Na úvěrech město dluží          87.042.418,13 Kč. 

(k 30.04.2021 to bylo            95.825.485,11 Kč) 

Dlouhodobě přijaté zálohy jsou vyčerpány. 
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Ukazatel dluhové služby je 8,99 % (2021 – 10,72 %) a je opět snížen pod 10 %. 

Počet obyvatel k 01.01.2022 byl 5.263. 

Zadluženost na 1 obyvatele   16.538,56 Kč. 

(v roce 2021    17.712,66 Kč) 

 

Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí Zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-4/2022. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.1/2022 

 

5.2 Rozpočtové opatření č. 3/2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 3/2022, které provedla RMM pro 

zachování dodržení rozpočtové kázně dle pověření ZMM včetně komentáře k RO.  

Na straně příjmů došlo k navýšení o 198.000,- Kč nově na 155.732.000,- Kč a na straně výdajů 

došlo k navýšení o 550.000,- Kč nově na 202.146.000,- Kč, kde hlavní částky 210.000,- byly na 

aktualizaci PD parkovišť a 340.000,- Kč zvýšení ceny nakladače pro pracovní četu, aby mohlo být 

provedeno výběrové řízení. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová - par. 3639, položka 2324 – Ušlý zisk GasTransport 1.500,- Kč. Můžete 

mi říct, co to je? 

zam. Höklová   - To bude nájem. 

zam. Mulíček   - Jelikož není podepsaná nájemní smlouva, tak se to řeší takto. 

Bernátová   - A proč není podepsaná? Takže kdyby nezaplatili, nic se neděje. 

zam. Žaloudková - Kdyby byla podepsaná nájemní smlouva, platili by nájemné na 

základě smlouvy. V tomto případě, když nepodepsali, je to bezdůvodné 

obohacení. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 3/2022 provedené RMM. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.2/2022 
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5.3 Rozpočtové opatření č. 4/2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi projednané a schválené RO č. 4/2022, které provedla RMM pro 

zachování dodržení rozpočtové kázně dle pověření ZMM včetně komentáře k RO.  

Na straně příjmů došlo k navýšení o 639.200,- Kč nově na 156.371.200,- Kč, kde více jak 50 % tvoří 

kompenzace od státu za Covid-19 a na straně výdajů došlo k navýšení o 141.500,- Kč, kde hlavní 

částky tvoří opravy a doplnění dopravního značení. 

 

Diskuse neproběhla 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí RO č. 4/2022 provedené RMM. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.3/2022 

 

5.4 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města Modřice z roku 2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi celkem 2 žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

z rozpočtu města na rok 2022. 

1) Žádost MFK Modřice, z.s., Sadova 572, Modřice, IČ 22869123 

Dotace ve výši 500.000,- Kč na úhradu pronájmů sportovišť v majetku města Modřice, kde 

díky nárůstu mládeže a 2 posledních let zkreslených pandemií Covid-19 není možné z již 

přidělené dotace hradit veškeré nájmy městských zařízení. 

2) Žádost Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 32, Brno, IČ 75094924 

Žádají o dotaci ve výši 20.800,- Kč. Žádost byla podána až v letošním roce, byť jí byla loni 

dotace přidělena a byla písemně vyzvána k podání žádosti do 30.10.2021. RMM navrhuje 

částku jako v roce 2021, tj. 5.000,- Kč. 

 

V diskuse vystoupili: 

Bernátová  - Jak si stojí dospělí modřičtí fotbalisté v soutěžích? 

zam. Mulíček    - Hrají okresní přebor. 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje zařazení dotací z rozpočtu města Modřice na rok 2022 pro MFK Modřice, o.s., IČ: 

22869123 ve výši 500.000,- Kč a Společnosti pro ranou péči, pobočka Brno: IČ: 75094924 ve výši 

5. 000,- Kč. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Skalník, Mikuš, Tomandl) 

0 proti 

1 se zdržel (Bernátová) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.4/2022 

 

5.5 Rozpočtové opatření č. 5/2022 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh RO č. 5/2022, který aktualizuje zvyšující se náklady na 

investiční akce a další přípravy projektů.  

Na straně příjmů zůstává částka zachována ve výši  156.371.200,- Kč 

Na straně výdajů pak dochází k navýšení o celkem     13.865.300,- Kč 

Celkem nově         216.152.500,- Kč 

kde největší nárůst je u investičních soutěžených akcí opravy ul. Havlíčkova – zpevnění podloží 2,5 

mil. Kč, opravy chodníků 2,2 mil. Kč, opravy splaškové kanalizace Za Humny 4,0 mil. Kč, povrch 

kurtů u Fina 3,0 mil. Kč, workoutové hřiště 0,6 mil. Kč a na další drobné úpravy viz komentář k RO. 

Po RO bude schodek rozpočtu města ve výši   -59.781.300,- Kč 

Financování – splátky úvěrů jsou        8.855.000,- Kč 

Čerpání rezervy       68.636.300,- Kč 

Plánovaná rezerva k 31.12.2022 bude      1.315.000,- Kč 

 

V diskuse vystoupili: 

Tomandl  - Je cenové navýšení u workoutového hřiště – bude se něco 

dělat? 

Chybíková - Pokud se schválí rozpočet, bude se dělat výběrové řízení. 

Skalník   - Už mohlo být hotové. Workoutové hřiště se z důvodu Covidu   

vyhodilo a udělalo se discgolfové hřiště na Severní mimo 

rozpočet uprostřed roku. 

Chybíková  - Nevyhodilo se, jen se přesunulo na další rok. 

Šiška                                             - Proč jste nenavrhl, že to nechcete odsunout? To tady 

nezaznělo od nikoho. 

Skalník                                             - To se pletete, protože se řešily jednotlivé věci, které jste rušili 

z důvodu Covidu, což bylo opodstatněné.  Myslí si ale, že po 

zlepšení covidové situace se zpátky do rozpočtu měly zařadit 

akce, které byly vyřazené, a ne vymýšlet nové věci a ty staré už 

tam nezařazovat. A teď to má ten důsledek, že hřiště bude stát 

o 650 tis. Kč více. 

Bernátová  - Proč jste upřednostnili fotbalové hřiště s umělým povrchem 

právě oproti workoutu? První zmínka o workoutu byla už před 

6 lety. A o fotbalovém hřišti s umělým povrchem se bavíme cca 

rok. 

Chybíková    - Schvalovalo se to v zastupitelstvu. 

Bernátová                                          - Ale já jsem to neschvalovala. 

Tomandl    - Upřednostňuje se pořád všechno ostatní. 

Chybíková                                         - Bude se to soutěžit. 

Bernátová                                          - Kdy se to bude stavět? Bude to tento rok?  
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Chybíková                                         - Nedokážu odpovědět. 

Šiška                                                 - Když je to v rozpočtu a bude se to soutěžit, tak by se to mělo                                         

                                                            postavit tento rok. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 rozpočtu města Modřice na rok 2022 na straně příjmů 

po RO ve výši 156.371.200,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 216.152.500,- Kč jako schodkový 

se schodkem ve výši 59.781.300,- Kč a splátkou úvěrů ve výši 8.855.000,- Kč. K vyrovnání schodku 

rozpočtu a úhradě splátek úvěrů bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z let minulých. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Tomandl) 

2 proti (Bernátová, Procházka) 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.5/2022 

 

5.6 Rozpočtové opatření střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrhy RO rozpočtových výhledů 2023 a 2024, které jsou 

předloženy vč. komentáře z důvodu razantních nárůstů cen stavebních a jiných prací a dodávek a 

zařazením rekonstrukce ul. Masarykova do investičních plánů SÚS JMK na rok 2023. Nárůst u 

investic je největší na rekonstrukce kanalizace lokality Za Humny, kde bylo na 2 roky kalkulováno 

s částkou 35 mil. a po výběrovém řízení vč. DPH je cena 56 mil. Kč a u rekonstrukce sběrného dvora 

se navýšením toto zvyšuje o 5 mil. Z důvodu, aby město mohlo provádět i drobné investice je v RO 

výhledu roku 2024 kalkulováno se splácením úvěru ve výši 30 mil., který by byl použit na rekonstrukci 

kanalizace lokality Za Humny. 

Po RO výhledů jsou celkové částky následující: 

      2023    2024 

Příjmy     163.000.000,- Kč  168.000.000,- Kč 

Výdaje     185.000.000,- Kč  155.400.000,- Kč 

Úvěr       30.000.000,- Kč         0,- Kč 

Splácení úvěru        8.946.000,- Kč    10.946.300,- Kč 

Rezerva           368.700,- Kč      2.022.400,- Kč 

 

V diskusi vystoupili: 

Mikuš  - Na základě čeho předpokládáme, že v roce 2024 budou 

příjmy vyšší? 

zam. Mulíček    - Existuje nějaká predikce ministerstva financí. 

   

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje RO č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2023-2024 po 

RO strana příjmů rok 2023 ve výši 163.000.000,- Kč, strana výdajů rok 2023 ve výši 185.000.000,- 

Kč, schodek SVR rok 2023 ve výši 22.000.000,- Kč, čerpání úvěru rok 2023 ve výši 30.000.000,- Kč, 

splátky úvěrů rok 2023 ve výši 8.946.000,- Kč, strana příjmů rok 2024 ve výši 168.000.000,- Kč, 

strana výdajů rok 2024 ve výši 155.400.000,- Kč, přebytek SVR rok 2024 ve výši 12.600.000,- Kč, 

splátky úvěrů rok 2024 10.946.300,- Kč. K vyrovnání schodku SVR na rok 2023 bude použita rezerva 
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rozpočtu z předchozích let a úvěr čerpaný v roce 2023, přebytek SVR roku 2024 bude převeden do 

rozpočtové rezervy města. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

2 proti (Bernátová, Procházka) 

2 se zdrželi (Mikuš, Tomandl) 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.6./2022 

 

5.7 Projednání přijetí úvěru 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář se zdůvodněním návrhu na přijetí úvěrového rámce ve 

výši 30 mil. Kč na financování investičních akcí Rekonstrukce kanalizace Za Humny a ul. 

Masarykovy. V případě, že by ZMM úvěrový rámec neschválilo, bylo by nuceno rozhodnout, kterou 

ze dvou citovaných akcí odloží. Jelikož rekonstrukce ul Masarykovy je úzce spjata s financemi a 

realizací JMK, bylo by tedy nutné odložit rekonstrukci kanalizace lokality Za Humny, která byla 

vysoutěžena za cenu 55.361.522,- Kč vč. DPH. (Původní kalkulace byla cca 35 mil. s úpravou). 

 

V diskuse vystoupili: 

Bernátová   - Když začnu od konce, je tady uvedeno rekonstrukce 

kanalizace Masarykova. Ale pokud se nepletu, tam je ta 

kanalizace poměrně nová. 

Šiška     - Část od Kadlece směrem do Brna nová není. 

Bernátová  - Tak by to mělo být specifikováno. Takže je to tedy od 

křižovatky s Husovou. A co se týče pozemků Za Humny, tam je 

všechno úplně špatně. Nevíte, kdo byl zodpovědný za kontrolu 

provedení komunikace, kanalizace, osvětlení, vodovodního 

řadu? 

Šiška  - To nevím, ale myslím, že to byl pan Klimeš, protože úzce 

spolupracoval s panem Valentou. 

zam. Höklová  - Dohledávala jsem informace ke komunikaci ul. Za Humny ul. 

Střední a tam je opravdu kanalizace zkolaudována. Okresním 

úřadem Brno – venkov, odbor životního prostředí. 

Skalník  -V jakém rozsahu bude opravována komunikace ul. 

Masarykovy? Až po Frutu? 

Šiška               - Až po hranici katastru. 

Hoklová                                             - Upozornila, že p. Klimeš neměl s kanalizací Za Humny nic                                             

                                                            společného 

Skalník                                              - Myslí si, že starosta Šiška byl v té době předsedou stavební                                                 

                                                           komise. 

Šiška                                                 - Nebyl, byl jsem členem. Zde se projednávaly problémy s  

                                                          komunikací, ne s inženýrskými sítěmi. Tehdejší pan starosta  

                                                         rozhodl tak, jak rozhodl. Já se k tomu už nebudu dál vyjadřovat 

Bernátová    - Co je za problém s kanalizací Za Humny? 

Šiška     - Jsou tam protispády, neplní standardy provozovatele BVK a.s. 

Mikuš     - Jak to vypadá s ulicí Havlíčkova? 
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Šiška  - Budou se dělat vrty kvůli zpevnění podloží a pak následně 

oprava komunikace. Jakmile se zpevní podloží, pustí se tam 

obousměrně doprava. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje přijetí úvěrového rámce ve výši 30 mil. Kč a pověřuje starostu města a FO 

administrací výběru poskytovatele úvěru ke konečnému rozhodnutí na dalším zasedání ZMM. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.7/2022 

 

5.8 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000 

V podkladech zastupitelé obdrželi Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Modřice v roce 2022 s MFK Modřice, z.s., Sadova 572, Modřice, IČ 22869123. 

který upravuje schválené zvýšení dotace o 500.000,- Kč na úhradu nájmů městských sportovišť 

využívaných klubem ke své činnosti. 

Krátký komentář přednesla vedoucí FO Ing. Mulíček. 

 

V diskusi vystoupili: 

Procházka   - V původní částce 450.000,- Kč byl i nájem sportovišť ? 

zam. Mulíček - Ano, v původní částce 450.000,- Kč byl i nájem sportovišť, ale MFK 

předchozí roky nemohl kvůli pandemii využívat sportoviště, takže platil 

nájemné jen částečné. Tento rok už bude využívat sportoviště v plné 

míře, zájem je i využívat nově budované hřiště s umělým povrchem, 

kde dojde k navýšení částky nájemného, podle současného propočtu 

vychází roční nájemné 480.0000,- Kč. V době podání žádosti MFK  

nevěděl, kolik bude roční nájemné za sportoviště, proto podal žádost 

v částce shodné s předchozími roky s tím, že bude aktualizováno 

podle skutečného nájemného. 

Šiška - Doplním, že původně měl MFK fotbalové hřiště ve výpůjčce a neplatil 

z něj nájemné, proto nebylo možno přesně určit výši ročního 

nájemného 

Procházka - Navýšení 500.000,- bude tedy pro mládež výhradně na pronájmy? 

zam. Mulíček - Nejen pro mládež, sportoviště využívají i muži, Ti trénují 2x týdně, 

mládež 4x týdně, takže z většiny pro mládež. Máme zpracovánu studie 

rozvoje fotbalu, hlavně mládeže, která by měla generovat i rozvoj mužů. 

Žáci postoupili do nejvyšší krajské soutěže, MFK se chce pokusit o 

postup žáků do celostátních soutěží, kvalitní výsledky práce s mládeží 

se odráží zvýšeným zájmem o mládežnických hráčů hrát v MFK. 

Bernátová - Úplně pravda to nebyla, že částka 500.000,- je pro mládež, je to i pro 

dospělé? 

zam. Mulíček   - Nikdy jsem neřekl, že to je jen pro mládež, 2/3 jsou na mládež.  
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Skalník  - Vzhledem k přestupům nadanějších hráčů, nemůže se stát, že by 

modřické děti neměli šanci hrát fotbal? 

zam. Mulíček  - Určitě ne, ze zkušeností trenérů, je dobré začít intenzivněji s fotbalem 

až od mladších žáků, což je v současnosti ročník nar. 2010, hráči rok 

nar. 2011 a mladší sportují formou kroužku a zájmové činnosti, rodiče 

jsou informováni, že od 10. roku je trénink intenzivnější a mohou se 

rozhodnout, zda dál pokračovat s fotbalem. 

  

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2022 z rozpočtu 

města Modřice, který upravuje výši dotace na 950.000,- Kč a způsob jejího čerpání mezi městem 

Modřice (poskytovatel a MFK Modřice, o.s., IČ:22869123 (příjemce). 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

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

Tomandl, Procházka) 

0 proti 

1 se zdržel (Bernátová) 

Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.8/2022 

 

5.9 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 za I. pololetí 2022 členům FV, 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 18Z-5.9/2022 

 

5.10 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 
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SZK – M. H.  1.500,- Kč 

KŠK – J. B.        500,- Kč 

        – M. K.        500,- Kč  

        – L. V.        1.000,- Kč 

        – H. W.      500,- Kč 

RR – E. S.             3.000,- Kč 

      – M. H.             2.000,- Kč 

      – P. K.             1.500,- Kč 

      – V. Z.             1.500,- Kč 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová    - Kdo navrhuje odměnu předsedkyni redakční rady? 

Šiška     - Starosta.  

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odměny za I. pololetí roku 2022 členům KSÚDP, KŽP, SZK, KŠK, a RR, kteří nejsou 

členy ZMM ve výši 500,- Kč J. B., M. K., a H. W., ve výši 1.000,- Kč L. V., ve výši 1.500,- Kč R. V., J. 

H., M. H., P. K., V. Z., ve výši 2.000,- Kč M. H. a ve výši 3.000,- Kč E. S. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-5.10/2022 

 

19:55 odchod zast. Chybíková 

 

 

Bod 6 – Zpráva o činnosti FV 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápisy z jednání FV č. 26 ze dne 07.04.2022 a č. 27 ze dne 

17.05.2022. 

Krátký komentář přednesl předseda FV zast. Slaný. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis č. 26 ze dne 07.04.2022 a č. 27 ze dne 17.05.2022 z jednání FV. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

13 pro  

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-6.1/2022 
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19:57 příchod zast. Chybíková 

 

 

Bod 7 – Zpráva o činnosti KV 

V podkladech zastupitelé obdrželi zápis ze zasedání KV ze dne 23.05.2022 a zápis o kontrole údržby 

veřejných prostranství provedené KV dne 23.03.2022. 

Krátký komentář přednesl předseda KV zast. Procházka. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 23.05.2022 a zápis o kontrole údržby veřejných 

prostranství ze dne 23.03.2022. 

 

Protinávrhy usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti 

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-7.1/2022. 

 

 

Bod 8 – Projednání OZV 

 

8.1 OZV č. 3/2022, Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství 

V podkladech zastupitelé obdrželi text OZV č. 3/2022, Pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranství vč. komentáře vypracovaných vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou. Důvody aktualizace 

staré vyhlášky jsou v komentáři. 

Krátký komentář přednesla vedoucí OVV Mgr. Žaloudková. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje OZV č. 3/2022, Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-8.1/2022 

 

8.2 OZV č. 4/2022, O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

V podkladech zastupitelé obdrželi text OZV č. 4/2022, O stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství vč. komentáře vypracovaných místostarostkou města Ing. Chybíkovou a vedoucí OVV 

Mgr. Žaloudkovou. Vyhláška upravuje zapojení místních podnikatelů do obecního systému. 
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Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje OZV č. 4/2022, Stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-8.2/2022 

 

 

Bod 9 – Různé, diskuse 

9.1 Převod silnice III/15279 do majetku města Modřice 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář, výzvu Majetkoprávního oddělení ředitelství SÚS JMK, 

korespondenci města z roku 2008 a usnesení ZMM č. 7/2008 k výzvě o převodu silnice III/15279 

stará Chrlická. Město v roce 2008 na výzvu SÚS projevilo o silnici zájem, neboť byl záměr vybudovat 

parkovací stání u zahrádkářské kolonie před řekou a přijalo doložené usnesení. Žádostí se zabývala 

RMM a doporučuje ZMM podat oficiální žádost o bezúplatný převod komunikace s podmínkami 

z roku 2008 s rozšířením dle současného stavu. 

 

V diskusi vystoupili: 

Bernátová     - Takže to trvalo 14 let? A kdo je ten třetí vlastník? 

Šiška  - První komunikace proběhla v roce 2008, kdy se 

plánovala rekonstrukce jižního obchvatu, most přes 

řeku byl ale v dezolátním stavu a oni ho opravili 

z dotačního titulu. Takže se muselo čekat, než uplyne 

doba udržitelnosti projektu. Třetí vlastník jsou 

drůbežárny, od mostu dál. Takže bychom mohli docílit 

toho, že by se SÚS domluvili s drůbežárnami na 

převodu celého pozemku a konečně bychom mohli 

vybudovat chybějící část chodníku k OC Olympia. 

Skalník  - Zeptal se na bod č. 2 – stavební stav mostu I-IV – není 

to moc široké hodnocení stavu mostu? 

Hökl  - Vysvětlil stupně stavebního stavu u mostních objektů. 

Šiška - Text tohoto bodu máme od SÚS JMK. 

Mikuš - Pokud jsem se dobře díval, ten zelený pás od mostu 

kolem drůbežáren je kraje. 

Šiška - Ten pás je drůbežáren a město má na tento chodník 

vypracovanou projektovou dokumentaci. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje záměr převzetí komunikace III/15279, souvisejících mostních objektů přes řeku 

Svratku a Mlýnský náhon a pozemků souvisejících s objekty komunikace a mostu za splnění těchto 

podmínek: 
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1. Bude provedena mimořádná hlavní prohlídka mostních objektů a prohlídka komunikace a 

komplexní posouzení jejich stavu odbornou firmou na náklady Krajského úřadu JMK, včetně 

jednoznačného stanovení zatíženosti konstrukcí. 

2. Krajský úřad JMK provede na své náklady následné opravy komunikace a mostních objektů 

v rozsahu zjištěných závad a nedostatků vyplývajících z bodu 1, tzn. tak, aby mostní objekty 

byly ve stavebním stavu I-IV (bezvadný - uspokojivý). 

3. Předmět převodu bude splňovat příslušné platné technické normy a předpisy pro provoz a 

jejich užívání s odkazem na zařazení stávající komunikace III. třídy do místních komunikací. 

4. Součástí předání budou i veškeré písemné doklady, které se vážou k předmětu převodu, 

hlavně projektová dokumentace, mostní listy, zápisy ze všech běžných a mimořádných 

prohlídek. 

5. Nedílnou součástí převodu budou i pozemky dotčené předmětem převodu. 

6. Krajský úřad JMK zajistí narovnání vlastnických vztahů pod částí komunikace s odkazem na 

podmínku (majetek společnosti Vodňanská drůbež) 

7. Bezúplatný převod. 

8. Před předáním komunikace bude ze strany SÚS JMK provedeno sjednocení povrchu 

komunikace bez znatelných opravovaných ploch. 

9. Bude provedena kontrola a případná úprava dopravního značení dle platné legislativy  

a pověřuje RMM podáním žádosti o bezúplatný převod komunikace III/15279 včetně 

souvisejících mostních objektů a pozemků a pověřuje majetkový odbor přípravou 

dokumentů k převzetí objektů. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-9.1/2022 

 

9.2 Návrh na odpis pohledávky za firmou PM CENTRUM spol. s r.o. 

V podkladech zastupitelé obdrželi dokumenty k firmě PM Centrum spol. s r.o., v rámci její likvidace, 

výpis z obchodního rejstříku a komentář k vymožitelnosti pohledávky města ve výši 59.670,- Kč od 

firmy PM Centrum spol. s r.o. Jelikož město již vyčerpalo veškeré možnosti získání pohledávky, je 

ZMM předložen její návrh na odpis, neboť tato je nedobytná. 

 

V diskusi vystoupili: 

Skalník    - Ty reklamní poutače doteď provozoval kdo, od roku 2018? 

zam. Höklová  - Tam je více firem, které měly uzavřenou smlouvu s městem 

Modřice. 

Skalník  - Takže poutače této firmy byly v okamžiku, kdy bylo zjištěno, 

že nebudou platit, odstraněny? 

zam. Höková  - Likvidovaly se poutače firmy ABC Nemo a společnosti 

Domestav 

Skalník    - Poutač této firmy tam už teda není? 

zam. Höklová  - Poutač této firmy měl podle platné legislativy zlikvidovat 

Stavební úřad Šlapanice, protože nebyl řádně povolen. 

Skalník    - Takže tam je nebo není? 
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zam. Höklová    - Netuším. 

Šiška     - Prověříme stav do příštího zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje odpis pohledávky za firmou PM CENTRUM spol. s r.o. ve výši 59 670,- Kč pro její 

nedobytnost. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-9.2/2022 

 

9.3 Dohoda o ukončení spolupráce 

V podkladech zastupitelé dodatečně obdrželi návrh Dohody o ukončení spolupráce ve věci 

jihozápadní a jihovýchodní tangenty města Brna včetně komentáře starosty obce Ostopovice MgA. 

Simona jako mluvčího tohoto sdružení. ZÚR JMK jsou vydány a schváleny a není tedy dále třeba 

tuto spolupráci udržovat, neboť každá obec si již záležitosti k ZÚR na svých k.ú. řeší individuálně. 

Na společném účtu zůstali malé finanční prostředky, o kterých by mělo ZMM jako stanovisko města 

Modřice rozhodnout. Jsou navrženy 2 varianty: 

1) Rozdělit poměrným dílem zpět obcím 

2) Dočerpáním financí na úhradu zbytkové částky AK za služby. 

Předsedající navrhl z pozice starosty a aktivního člena dohody navrhuji ZMM schválit variantu 2. 

 

Diskuse neproběhla 

 

Návrh usnesení (Šiška): 

ZMM schvaluje Dohodu o ukončení spolupráce mezi zúčastněnými obcemi ve věci jihozápadní a 

jihovýchodní tangenty města Brna a schvaluje dočerpání částky na účtu formou úhrady zbytkové 

částky advokátní kanceláři za odpovídající část dosud nevyfakturovaných služeb. 

 

Protinávrhy k usnesení nebyly předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

14 pro 

0 proti  

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 18Z-9.3/2022 

 

 

Diskuse 

Chybíková - Přivítala zástupce firmy JRK a vyzvala je ke krátké 

prezentaci o odpadovém hospodářství za poslední 

kvartál loňského roku a 1. kvartál letošního roku města 

Modřice. 

Mífková (zástupce JRK) - Přednesla prezentaci. 
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Mikuš - To množství, které uvádíte na jednoho obyvatele, je 

směsného odpadu? 

Mífková (zástupce JRK) - Ano, směsného komunálního odpadu 

Mikuš - Počítá se to podle obyvatel, kteří tu mají trvalý pobyt 

nebo podle těch, co tu bydlí? To jsou dvě rozdílná čísla. 

Mífková (zástupce JRK) - Analýza počítá s číslem 5263.  

Chybíková - Kontejnery na bio odpad se nevyužívají, jak mají. 

V popelnicích na směsný odpad dost často končí to, co 

tam nepatří. Sice je svoz bio jednou za měsíc, ale dost 

často se to dává do směsného. 

Tomandl - Stačilo do zpravodaje napsat, co do bio patří a co ne. 

Mikuš - Za mě ta čísla za 1. kvartál jsou super, ale jsou 

zkreslená. Vysvětlil situaci v nových Modřicích, kdy 

kapacita popelnic byla ponížena o 2.200L a při množství 

bytů a lidí, kteří tam žijí, na každého zbývá malé 

množství odpadů. Doporučil vyvážení směsného 

odpadu jednou za týden. Uvítal by jednání s firmou JRK 

o možném řešení této situace. 

občan H. ml. - Uvažuje město o druhé možnosti bio popelnic pro 

občany? Protože určitě by byl o ně zájem, jak o druhou 

popelnici, tak o odpadkové koše. 

Chybíková - Odpadkové koše se rozdaly, bio popelnice nemáme, 

měli jsme je z dotací. Teď máme dotace tady na toto a 

nákup dalších nádob musí být podložen větším 

tříděním. Každý občan si může další popelnici koupit. 

V současné době se město nechystá další bio popelnice 

kupovat. 

Groh (zástupce JRK) - Vyjádřil se ke kapacitě nádob u bytových domů a 

frekvenci svozů. 

občan H. ml. - Bude tato prezentace na webu města? 

Chybíková - Ano, bude. 

občan H. ml. - Vyjádřil se k frekvenci svozu. 

Groh (zástupce JRK) - Pokračoval v prezentaci. 

Bernátová                                                      - Reagovala na p. Groha, který mluvil o sešlapávání 

                                                                       plastů v odpadových nádobách k tomu určeným. 

Problémem je, že město nakoupilo pouze 240 l nádoby 

a lidé nevidí potřebu plasty sešlapávat, protože ta 

nádoba je tak obrovská, že je k tomu nic nenutí. 

Chybíková - Informovala o separačních místech – ne všechna jsou 

přeplněna. Je to, jak kde, ale dost často se stává, že 

stojí přeplněný kontejner a vedle něj je kontejner 

poloprázdný. Takže je to o lidech. Postupně jednáme 

s každým SVJ, protože v každém bytovém domě jsou 

jiné, specifické problémy. 

občan H. st. - Čtou popeláři ty čipy na popelnicích? A existuje nějaká 

aplikace, podle které by si mohl ověřit, jestli měli 

popelnici v rukách nebo ne? Často se stává, že 

popelnice stojí před domem a není vyvezená. 
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Groh (zástupce JRK) - Se svozovými firmami jsou občas problémy. Dnešní 

technologie to umožňují, můžeme přidat občana k té 

dané popelnici a na internetu si můžete ověřit, kolik toho 

odpadu tvoříte. 

Mikuš - Stejně, i když zjistíte, že nebyl vyvezen, musíte to 

reklamovat u svozové firmy, resp. u paní Chybíkové. 

Ukončena prezentace a diskuse k třídění odpadů. 

Bernátová - Dívala jsem se na zářijové zastupitelstvo, kde jsme 

mluvili o problematice ubytoven a cizinců, situace se 

stále zhoršuje, máte nějaké nové informace? 

Šiška - Vyzvali jsme cizineckou policii ke kontrole, kontrola 

proběhla. 

zam. Žaloudková - Bylo nám doporučeno, abychom si vyžádali data ze 

Základních registrů, to jsme udělali a vyjel nám seznam 

adres, na kterých byli v minulém roce přihlášeni cizinci. 

Ten jsme porovnali se seznamem adres, které 

vytipovala městská policie. Adresy, které nám neseděly 

s tímto oficiálním seznamem jsme zaslali s podnětem 

na cizineckou policii, bylo to v listopadu a v prosinci, 

vždy jsme žádali o nějaké vyrozumění. Urgovali jsme to 

v květnu a minulý týden jsem telefonovala s vedoucím 

příslušného oddělení a bylo mi řečeno, že kontroly stále 

probíhají. 

Bernátová - Požádala o nové informace na zářijovém 

zastupitelstvu. Dále dodala - mám informace, že na ul. 

Hřbitovní v jednom domě je ubytovna pro 16 Bulharů, 

nedbají blokového čištění, a naše městská policie 

nekoná a místním obyvatelům ale dává pokuty.  Nemám 

to ale ověřené. 

Šiška - Městská policie v době blokového čištění rozdává 

blokové pokuty. 

Bernátová - Požádala o opravu na webových stránkách, kde je u 

prosincového zastupitelstva datum 26.11. Dále 

upozornila, že na hřbitově několik měsíců neteče voda. 

zam. Šula - Řeší se reklamace, víme o tom. 

Bernátová - Překvapilo mě, že hřiště u Fina bude zase oplocené. 

Kde se mají občané plnohodnotně sportovně vyžít, když 

nejsou členy žádného klubu a chtějí mít volný přístup na 

nějaké sportoviště? 

Šiška - Na víceúčelovém hřišti u haly, které je volně přístupné 

od 8 hod. ráno do 20 hod. Jsou tam i branky na fotbal. 

Nové hřiště bude oploceno, ale každý občan si bude 

moct vyzvednout klíče na hale a jít si tam zahrát, pokud 

bude volné. Bohužel v tom nejsou malé peníze. Jak jste 

jistě slyšela, např. rozvody na chladící kapaliny byly 

rozpíchány a 60.000,- Kč vyteklo do země a muselo se 

opravovat. 
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Bernátová - Jestli si vzpomínáte, tak zhruba před 3 lety jsem na 

toto hřiště upozorňovala, jestli by se nedalo opravit a 

zprovoznit, aby se tam dal hrát fotbal, běhat atd., 

samozřejmě za nějaké rozumné náklady. A vy jste řekl, 

že na to nejsou peníze. Najednou se to zvrtlo 

v megalomanskou akci. Považuji to za něco hrozného, 

že zase se dělá něco jen pro ty, co jsou v nějakém klubu 

a ne i pro ty ostatní. 

Šiška - Navrhněte, že to bude odemčené a do půl roku to 

budeme opravovat. Já nemám problém nechat to 

otevřené, ale chráním majetek města. 

Bernátová - To byl váš návrh, ten umělý povrch. 

Šiška - O umělém povrchu uvažuji 10 let. Dlouhodobě mám 

investiční záměr v šuplíku. Dáte tam trávu, o kterou se 

musí starat? 

Tomandl - Umělý povrch je jednoznačně lepší než škvára, je to 

použitelné celoročně. To že musí jít lidi pro klíče, když 

chtějí hrát, proč ne, když je to zadarmo. Druhá věc je, 

že bohužel doba je taková, že když se něco nechá 

otevřené, tak je to hned rozbité. 

Skalník - Když to bude zamčené, tak bude zamčené celé, tou 

železnou bránou, co tam je? Na ten svah, co tam je děti 

budou moct? 

Šiška - Tam bude oplocení kolem hřiště a kurtů. Svah bude 

volně přístupný. 

Občan H. st.                                     - Bude na tomto hřišti kamerový systém? 

Šiška                                                             - Ano, bude. 

Bernátová - Ještě k odpadu – nejhorší sběrné místo je na 

Hybešově ul. Je tam neustálý nepořádek.  Do 

kontejnerů na tříděný odpad někdo sype směsný 

komunální.  Nestálo by za to dát tam kameru? 

zam. Jahoda - Podle mě tam vyhazuje nějaká firma, restaurace. Tam 

je opravdu všechno. 

občan N. - Byla zpracována nějaká anketa mezi lidmi, než se 

začalo hřiště u Fina opravovat, co vlastně chtějí? Bude 

to luxusní, oplocený, osvětlený, ale když si tam bude 

chtít nějaká rodinka jít pouštět draka, asi těžko si půjdou 

na halu pro klíče. Přijde mi to megalomanské a opravdu 

těch míst, kde by si mohli volně hrát ubývá. 

Šiška - Za našeho mládí bylo u každé bytovky hřiště. Všechny 

hřiště se zrušily, protože děti ruší stárnoucí občany a 

myslím si, že provoz tohoto hřiště bude jen o zvyku 

občanů. Na hřišti u haly to děcka neřeší, chodí si půjčit 

balon a jdou si zahrát. Stavíme sportoviště a ten systém 

musí být nějak nastaven. Není problém, aby si šli půjčit 

klíče, na kamerách uvidí, jestli je tam volno a můžou si 

jít zahrát. 

Občan H. st.         - Potvrdil, že v Modřicích je opravdu málo míst, kam jít. 
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                                                                      Pokud si bude chtít zalétat s dronem nebo letadlem, což 

trvá třeba 20 minut, bude muset jít na halu pro klíče, pak 

zpátky.  

Šiška                                                         - Neví, proč by město mělo úbytek hřišť mezi bytovkami 

nahrazovat dalšími sportovišti. Za jeho mládí zde bylo 

16 kluzišť. 

Občan H. st.       - Jak to bude probíhat, když on si na hale půjčí klíč a 

pak    tam přijde skupina, která si např. bude chtít zahrát 

fotbal, tak ho vyhodí nebo on zamkne bránu a nepustí 

je tam? 

Šiška                                                          - Pokud si to zaplatíte, tak ano. Jinak se musíte domluvit. 

Bernátová                                                    - Zeptala se, kdo ponese odpovědnost za případné škody. 

Ten, kdo si půjčil klíče nebo ten, kdo tam následně přišel? 

Šiška                                                            - Neumí si představit, že by se hřišti shromažďovalo tolik 

lidí.                                                   

občan H. ml. - Požádal, jestli by materiály zastupitelstva mohly být 

vkládány jako pdf. Protože některé jsou naskenované a 

vkládány na webové stránky. Aby se v tom dalo 

vyhledávat. 

Občan M. - Vystoupil k poskytnutým průzkumům intenzity dopravy 

na silnici II/152. 

Šiška - Reagoval s tím, že má pouze jeden průzkum. 

Průzkumy byly provedeny v roce 2007. 

 

 

Ukončeno ve 21:46 hodin 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 

          Ing. Josef Šiška 
starosta města 
 


