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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  11//22002222  
z 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřic (dále 

jen „ZMM“), konaného 19. října 2022 v 18 hodin v zasedací síni modřické 

radnice 
 

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice, a to z pozice 

dosavadního starosty města.   

Konstatoval, že ustavující řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice bylo řádně svoláno a 

vyhlášeno, je přítomno 15 zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné (jmenovitě viz prezenční 

listina). 
 

Předsedající podal návrh na pořízení zvukového záznamu z dnešního jednání pro správné a přesné 

vyhotovení zápisu.  

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního jednání. 

 

Hlasování o návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat. 
 

 

Bod 1 programu – Úvod 
 

1.1 – Předání osvědčení o zvolení zastupitelům 

Předsedající vyzval jednotlivé zastupitele, aby si po vyzvání asistentkou starosty paní Lenkou Knotkovou, 

DiS přišli pro osvědčení zastupitele a prokázali svou totožnost platným dokladem.  

Zastupitelé převzali osvědčení na základě předložených osobních dokladů.    
 

1.2 – Volba zapisovatelky 

Předsedající navrhl zapisovatelku - asistentku starosty paní Lenku Knotkovou, DiS.   

Jiné návrhy nebyly nepředloženy. 
 

Návrh na usnesení: ZMM volí zapisovatelkou 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Modřice p. Lenku Knotkovou, DiS.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-1.2/2022     
 

1.3 – Volba dvou ověřovatelů zápisu  

Předsedající navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele (dále jen „zast.“) Luďka Slaného a Tomáše Hejtmánka.   

Jiné návrhy nebyly předloženy. 
 

Návrh na usnesení: ZMM volí ověřovateli zápisu 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Modřice zast. MVDr. Luďka Slaného a zast. Ing. Tomáše Hejtmánka.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdržel  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-1.3/2022 
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Bod 2 programu – Zákonné formality zasedání 
 

2.1 – Složení slibu zastupitele  

Přečten hlasitě všem zastupitelům slib dle ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích. Všichni zastupitelé pronesli 

hlasitě „slibuji“ a stvrdili tento slib svým podpisem na předepsané listině.  
 

Návrh na usnesení: ZMM skládá slib zastupitele v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-2.1/2022    
 

2.2 – Schválení programu 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání ZMM 

V pozvánce zastupitelé obdrželi společně s podklady návrh programu 1. ustavující řádného veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Modřice.  
 

Program:        Zahájení 

1) Úvod 

1.1 Předání osvědčení o zvolení zastupitelům 

1.2 Volba zapisovatelky 

1.3 Volba dvou ověřovatelů zápisu 

2) Zákonné formality zasedání 

2.1 Složení slibu zastupitele 

2.2 Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města Modřice 

3) Projednání a schválení jednacího řádu ustavujícího zastupitelstva města Modřice 

4) Projednání a schválení volebního řádu 

5) Volba volební komise 

6) Provedení volby Rady města Modřice a předsedů ustanovených výborů dle schváleného 

volebního řádu 

6.1 Volba starosty 

6.2  Volba uvolněného místostarosty 

6.3  Volba neuvolněného místostarosty 

6.4  Volba 1. radního 

6.5   Volba 2. radního 

6.6   Volba předsedy KV 

6.7   Volba předsedy FV 

7) Ostatní zákonné náležitosti 

7.1 Volba obřadníků 

7.2  Pověření k zastupování města v Dozorčí radě Euroregionu Pomoraví 

7.3  Pověření k zastupování města v Představenstvu Vírského oblastního vodovodu 

7.4  Pověření k zastupování města ve Správní radě Cyklostezky Brno-Vídeň 

7.5 Pověření k zastupování města v DSO Šlapanicko 

7.6 Ustanovení hlavního koordinátora pro jednání o protipovodňových opatřeních a 

záplavovém území města Modřice 

7.7 Ustanovení určeného zastupitele pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice 

7.8.Pověření zastupitele k zastupování města na pozici starosty Honebního společenstva 

Modřice 

7.9 Jmenování zástupců města do školské rady 

7.10   Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

7.11   Projednání náhrad neuvolněným členům zastupitelstva 

7.12  Prohlášení kontinuity místní legislativy 

7.13   Nástin další činnosti orgánů města 

8) Různé - diskuse 
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Návrh na usnesení: ZMM schvaluje program 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání ZMM. 
 

Hlasování o návrhu programu:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem Z1-2.2/2022   

 

 

Bod 3 programu – Projednání a schválení jednacího řádu 1. ustavujícího 

řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice 
Podklady obdrželi zastupitelé předem. 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh jednacího řádu pro 1. ustavující řádné veřejné zasedání ZMM. 

Předložený jednací řád se schvaluje pouze pro ustavující řádné veřejné zasedání. Na dalším veřejném 

zasedání ZMM bude předložen jednací řád zastupitelstva pro celé volební období 2022 - 2026. 

Připomínky k předloženému návrhu nebyly. 
 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje jednací řád 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Modřice ve volebním období 2022-2026 v předloženém znění. 
 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdržel  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-3.1/2022 

 

 

Bod 4 programu – Projednání a schválení volebního řádu 
Podklady obdrželi zastupitelé předem. 

V podkladech zastupitelé obdrželi návrh Volebního řádu pro zasedání nového zastupitelstva města Modřice.  

 

4.1 Schválení volených funkcí a způsobu hlasování 

Před projednáním vlastního textu Volebního řádu se ze zákona schvaluje počet členů Rady města Modřice 

(dále jen „RMM“), uvolnění či neuvolnění starosty, počet a uvolnění či neuvolnění místostarostů a jakým 

způsobem bude volba probíhat. 

Předsedající upozornil na ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, že počet členů rady města musí být lichý a činí nejméně 5 a nejvíce 11 členů, přičemž nesmí 

přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města. Současně se členy RMM stávají automaticky 

starosta a místostarostové. 

Předsedající navrhl:  

Počet členů RMM celkem 5 (starosta, 2 místostarostové a 2 členové rady).  

Volbu uvolněného starosty. 

Volbu jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného místostarosty. 

Volbu dvou členů RMM. 

Volbu předsedů finančního výboru a kontrolního výboru plynoucí ze zákona. 

Všechny volby provést tajným hlasováním. 

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje počet členů Rady města Modřice ve výši 5.  

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.1/2022   
 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje volbu uvolněného starosty. 
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Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.2/2022 

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje volbu 2 místostarostů. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.3/2022 

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje volbu 1. uvolněného místostarosty. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.4/2022 

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje volbu 2. neuvolněného místostarosty. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.5/2022  

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje volbu předsedy Kontrolního a finančního výboru. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.6/2022  

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje provedení volby uvolněného starosty, jednoho uvolněného 

místostarosty, jednoho neuvolněného místostarosty, dvou neuvolněných radních, předsedy Kontrolního 

výboru a předsedy Finančního výboru tajným hlasováním.  

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.1.7/2022  

 

4.2 Volební řád 

Návrh Volebního řádu nového ZMM obdrželi zastupitelé předem.  

Komentář přednesl předsedající. 

Nebyly předloženy pozměňovací návrhy. 
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Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje Volební řád 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání ZMM ve 

volebním období 2022 – 2026 beze změn.  

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-4.2/2022 

 

 

Bod 5 programu - Volba volební komise 
Komentář přednesl předsedající.  

Volební komise bude řídit tajné hlasování při volbě starosty, místostarostů, radních a předsedů KV a  FV.  

Předsedající navrhl toto složení komise:   

Volební komise: zast. Libor Hökl, zast. Petra Absolonová, zast. Tomáš Hejtmánek 

Kandidáti s kandidaturou souhlasili. 
 

Nebyly předloženy další návrhy. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí volební komisi pro volbu starosty, místostarostů, radních a předsedů KV a 

FV ve složení zast. Ing. Libor Hökl, zast. Bc. Petra Absolonová, zast. Ing. Tomáš Hejtmánek. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-5.1/2022 

 

Komise si za předsedu zvolila zast. Petru Absolonovou. 

 

 

Bod 6 programu – Provedení volby starosty, místostarostů, radních a předsedů 

výborů dle schváleného volebního řádu 
Komentář přednesl předsedající. Volba provedena tajným hlasováním. Ke každé volbě obdrželi zastupitelé 

volební lístek s patřičným označením, na který zastupitel napsal všechny navržené kandidáty na daný volený 

post. Poté se každý jednotlivě odebral za plentu, kde škrtl kandidáty, které nevolí a takto upravený lístek 

vhodil do volební urny. Volební komise sečetla hlasy pro jednotlivé kandidáty a vyhlásila výsledky 

jednotlivé volby.  

     

6.1 Volba starosty  

Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č.1 

Návrhy: 

•  Zast. Hejtmánek navrhl zast. Procházku 

•  Zast. Slaný navrhl zast. Šišku  
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Vyjádření kandidátů k návrhu: zast. Procházka kandidaturu přijal, zast. Šiška kandidaturu přijal 

 

Přistoupeno k hlasování, hlasy sečetla volební komise. 

 

Hlasování (volba uvolněného starosty): 

Libor Procházka – 9 hlasů – zvolen starostou města 

Josef Šiška – 6 hlasů – nezvolen  

 

Zast. Šiška předal řízení 1. ustavujícího řádného veřejného zasedání ZMM nově zvolenému starostovi zast. 

Procházkovi. 

Zast. Procházka volbu přijal, poděkoval za projevenou důvěru zastupitelů i občanům. Poděkoval též 

minulému vedení města za vše dobré, co pro Modřice vykonali a popřál jim hodně úspěchů v jejich další 

práci i v osobním životě. 
 

Návrh na usnesení: ZMM volí uvolněným starostou města Modřice pro volební období 2022-2026 Mgr. 

Ing. Libora Procházku, MBA. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.1/2022  

 
6.2 Volba uvolněného místostarosty 
Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č. 2 

Návrhy: 

• Zast. Brabec navrhl zast. Mazálka  

 

Vyjádření kandidátů k návrhu: zast. Mazálek kandidaturu přijal 

 

Přistoupeno k volbě, hlasy sečetla volební komise. 

 

Hlasování (volba uvolněného místostarosty): 

Antonín Mazálek – 10 hlasů – zvolen uvolněným místostarostou 

 

Zast. Mazálek volbu přijal a poděkoval za projevenou důvěru. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí uvolněným místostarostou města Modřice pro volební období 2022-2026 

Ing. Antonína Mazálka, Ph.D. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.2/2022 

 

6.3 Volba neuvolněného místostarosty 

Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č. 3  

Návrhy: 

• Zast. Mazálek navrhl zast. Brabce 

• Zast. Šiška navrhl zast. Dolečka 

 

Vyjádření kandidátů k návrhu: zast. Brabec kandidaturu přijal, zast. Doleček kandidaturu přijal. 

 

Přistoupeno k volbě, hlasy sečetla volební komise.  
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Hlasování (volba neuvolněného místostarosty): 

Tomáš Brabec – 8 hlasů – zvolen neuvolněným místostarostou 

Pavel Doleček – 7 hlasů – nezvolen  

 

Zast. Brabec volbu přijal a poděkoval za projevenou důvěru. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí neuvolněným místostarostou města Modřice pro volební období 2022-2026 

Ing. Tomáše Brabce. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.3/2022  

 

6.4 Volba prvního radního  

Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č. 4 

Návrhy: 

• Zast. Skalník navrhl zast. Mikuše 

• Zast. Šiška navrhl zast. Skalníka 

 

Vyjádření kandidátů k návrhu: zast. Mikuš kandidaturu přijal, zast. Skalník kandidaturu přijal. 

 

Přistoupeno k volbě, hlasy sečetla volební komise. 

 

Hlasování (volba prvního člena Rady města): 

Erik Mikuš – 8 hlasů – zvolen prvním radním 

Jan Skalník – 7 hlasů – nezvolen  

 

Zast. Mikuš volbu přijal a poděkoval za projevenou důvěru. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí prvním radním Rady města Modřice pro volební období 2022-2026 Ing. 

Erika Mikuše, EUR ING. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

14 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Chybíková, Slaný, 

Hökl, Doleček, Hroudný) 

0 proti  

1 se zdržel (Absolonová) 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.4/2022 

 

6.5 Volba druhého radního 

Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č. 5 

Návrhy: 

• Zast. Mikuš navrhl zast. Skalníka 

• Zast. Šiška navrhl zast. Absolonovou 

 

Vyjádření kandidátů k návrhům: zast. Skalník kandidaturu přijal, zast. Absolonová kandidaturu přijala 

 

Přistoupeno k hlasování, volební komise sečetla hlasy. 

 

Hlasování (volba druhého člena Rady města): 

Jan Skalník – 8 hlasů – zvolen druhým radním 

Petra Absolonová – 7 hlasů – nezvolena 

 

Zast. Skalník volbu přijal a poděkoval za projevenou důvěru. 
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Návrh na usnesení: ZMM volí druhým radním Rady města Modřice pro volební období 2022-2026 Ing. 

Jana Skalníka. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

14 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Chybíková, Slaný, 

Hökl, Doleček, Hroudný) 

0 proti  

1 se zdržel (Absolonová) 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.5/2022 

 

Předsedající konstatoval, že tímto byla zvolena nová Rada města Modřice, a že nové vedení by mělo přinést 

nové nápady, otevřenější politiku, větší zapojení občanů do řízení města. Ve volbách bohužel též vyvrcholilo 

rozdělení občanů města na dvě skupiny – zastánce dosavadního vedení a jejich kritiky. Největším úkolem 

nyní bude spojit obě skupiny. Vyzval proto všechny, aby zanechali nevraživosti a politikaření a aby začali 

spolupracovat, protože je to město nás všech. Jaké si jej vytvoříme, takové i bude. Spolupracujme, aby naše 

děti a vnuci mohli být na nás hrdi, že, jsme jim zanechali město, kde se bude dobře žít. 

 

6.6 Volba předsedy kontrolního výboru  

Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č. 6  

Návrhy: 

• Zast. Slaný navrhl zast. Šišku 

 

Vyjádření kandidátů k návrhům: zast. Šiška kandidaturu přijal 

 

Přistoupeno k volbě, volební komise sečetla hlasy. 

 

Hlasování (volba předsedy kontrolního výboru): 

Josef Šiška – 15 hlasů – zvolen předsedou kontrolního výboru 

 

Zast. Šiška volbu přijal a poděkoval za projevenou důvěru. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice pro volební 

období 2022-2026 Ing. Josef Šiška. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.6/2022  

 

6.7 Volba předsedy finančního výboru  

Rozdány hlasovací lístky s označením Hlasovací lístek – volba č. 7  

Návrhy: 

• Zast. Mikuš navrhl zast. Skalníka 

• Zast. Absolonová navrhla zast. Slaného 

 

Vyjádření kandidátů k návrhům: zast. Skalník kandidaturu přijal, zast. Slaný kandidaturu přijal. 

 

Přistoupeno k volbě, volební komise sečetla hlasy. 

 

Hlasování (volba předsedy finančního výboru): 

Jan Skalník – 8 hlasů – zvolen předsedou finančního výboru 

Luděk Slaný – 7 hlasů – nezvolen 

 

Zast. Skalník volbu přijal a poděkoval za projevenou důvěru. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Modřice pro volební 

období 2022-2026 Ing. Jana Skalníka. 
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Hlasování o návrhu usnesení:  

14 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Chybíková, Slaný, 

Hökl, Doleček, Hroudný) 

0 proti  

1 se zdržel (Absolonová)  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-6.7/2022  

 

 

Bod 7 – Ostatní zákonné záležitosti 
 

7.1 – Volba obřadníků 

ZMM na svém 1. ustavujícím zasedání musí zvolit obřadníky města, kteří budou oprávněni provádět 

svatební obřady, vítání občánků a další případné obřady. Ze zákona jsou ustanoveni starosta a 

místostarostové.   

Předsedající navrhl za obřadníky: starostu Libora Procházku, místostarostu Antonína Mazálka a 

neuvolněného místostarostu Tomáše Brabce. 

Dále musí ZMM stanovit místo pro uzavírání manželství, které předsedající navrhl v obřadní síní nám. 

Svobody 93, Modřice. 

Další návrhy: 

• Zast. Skalník navrhl na volbu obřadníka zast. Mikuše  

 

Hlasování o předloženém návrhu:  

9 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška) 

1 proti (Absolonová) 

5 se zdrželo (Doleček, Chybíková, Hökl, Slaný, Hroudný) 

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM volí obřadníky města Modřice starostu města Mgr. Ing. Procházku, MBA; 

uvolněného místostarostu Ing. Mazálka, Ph.D.; neuvolněného místostarostu Ing. Tomáše Brabce a 1. radního 

Ing. Erika Mikuše, EUR ING. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

13 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Slaný, Hökl, 

Doleček, Hroudný) 

0 proti  

2 se zdržely (Absolonová, Chybíková) 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.1.1/2022 

 

Návrh na usnesení: ZMM stanovuje místem pro uzavírání manželství obřadní síň Městského úřadu Modřice 

v budově nám. Svobody 93, Modřice. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.1.2/2022 
 

7.2 – Pověření k zastupování v Dozorčí radě Euroregionu Pomoraví  

Město Modřice je členem sdružení Euroregion Pomoraví, kde má zastoupení v Dozorčí radě tohoto sdružení. 

Dle §84 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů má ZMM 

pravomoc delegovat své zástupce do těchto organizací.   

Předsedající navrhl zachovat dosavadní systém, tedy delegovat za město do orgánu Euroregion Pomoraví 

starostu města Libora Procházku. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 
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Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje zastupováním města Modřice v Dozorčí radě Euroregion Pomoraví 

starostu města Mgr. Ing. Libora Procházku, MBA. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.2/2022 

 

7.3 – Pověření k zastupování města v Představenstvu Vírského oblastního vodovodu s.m.o.  

 Město Modřice je členem Svazku města a obcí Virského oblastního vodovodu s.m.o. Dle pravidla §84 odst. 

2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o delegaci zástupce města 

rozhoduje zastupitelstvo. 

Zast. Mazálek navrhl zast. Hanu Chybíkovou. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 
 

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje zastupováním města Modřice v Představenstvu Virského oblastního 

vodovodu s.o.m. zastupitelku Ing. Hanu Chybíkovou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.3/2022. 

 

7.4 – Pověření k zastupování města ve Správní radě Cyklistická stezka Brno-Vídeň, d.s.o. 

Město Modřice je členem Sdružení obcí a měst Brno – Vídeň. Dle pravidla §84 odst. 2 písm. f) a g) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů musí město pověřit svého zástupce ve Správní radě 

sdružení.  

Předsedající navrhl za město Modřice do Správní Rady Sdružení obcí a měst Cyklistická stezka Brno-Vídeň, 

d.s.o. zastupitele Romana Krauta. 

Další návrhy: 

• Zast. Chybíková navrhla zast. Dolečka  

 

Hlasování o 1. předloženém návrhu: 

8 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek) 

6 proti (Šiška, Hökl, Hroudný, Chybíková, Doleček, Slaný) 

1 se zdržel (Absolonová) 

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje zastupováním města Modřice ve Správní radě Sdružení obcí a měst 

Cyklistická stezka Brno-Vídeň d.s.o., ve volebním období 2022-2026 zast. Romana Krauta. 

 

 

 

 



Zápis č. 1/2022 ze zasedání ZMM  Strana 11 (celkem 15)  

    Volební období 2022-2026  

Zapsala Lenka Knotková, DiS                                                                                                               dne 19.10.2022  

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

Hlasování o návrhu usnesení:  

13 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Slaný, Doleček, 

Hroudný, Absolonová) 

0 proti  

2 se zdrželi (Chybíková, Hökl) 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.4/2022  

 

7.5 – Pověření k zastupování města v DSO Šlapanicko  

Město Modřice je členem DSO Šlapanicko. Dle pravidla §84 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, o delegaci zástupce města rozhoduje zastupitelstvo. 

Předsedající navrhl zachovat dosavadní systém a za město delegovat do DSO Šlapanicko statutárního 

zástupce města - starostu. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 
 

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje zastupováním města Modřice v DSO Šlapanicko ve volebním období 

2022-2026 starostu města Mgr. Ing. Libora Procházku, MBA. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.5/2022  
 

7.6 – Ustanovení hlavního koordinátora pro jednání o protipovodňových opatřeních a záplavovém území 

města Modřice  

V návaznosti na usnesení č. 11Z-6.2.2/2016 předsedající přečetl plnění úkolu z posledního zasedání ZMM ze 

dne 05.09.2022 a navrhl jako hlavního koordinátora zastupitele Tomáše Brabce. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 
 

Návrh na usnesení: ZMM ustanovuje hlavního koordinátora pro jednání o protipovodňových opatřeních a 

záplavovém území města Modřice Ing. Tomáše Brabce. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.6/2022  

 

7.7 – Ustanovení určeného zastupitele pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice  

Předsedající přítomné informoval, že se jedná o zastupitele, který bude při pořizování změny č. 1 ÚP 

spolupracovat s pořizovatelem a navrhl zastupitele Antonína Mazálka. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 
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Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 
 

Návrh na usnesení: ZMM ustanovuje určeného zastupitele pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice Ing. 

Antonína Mazálka, Ph.D. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.7/2022  

 

7.8 – Pověření zastupitele k zastupování města na pozici starosty Honebního společenstva Modřice 

Předsedající navrhl zastupitele Tomáše Brabce, jelikož má již nyní funkci v Honebním společenstvu a 

současně je i v Mysliveckém spolku Modřice. 

Další návrhy: 

• Zast. Šiška navrhl zast. Procházku 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 

 

Hlasování o 1. předloženém návrhu: 

7 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek) 

6 proti (Šiška, Chybíková, Hökl, Slaný, Absolonová, Hroudný) 

2 se zdrželi (Doleček, Brabec) 

Návrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o 2. předloženém návrhu: 

14 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Chybíková, Hökl, Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Slaný, 

Doleček, Hroudný, Absolonová) 

0 proti  

1 se zdržel (Brabec)  

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje zastupování města na pozici starosty Honebního společenstva Modřice 

ve volebním období 2022-2026 starostu města Mgr. Ing. Procházku, MBA. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

14 pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Chybíková, Hökl, Mikuš, Skalník, Brabec, Hejtmánek, Šiška, Slaný, 

Doleček, Hroudný, Absolonová) 

0 proti  

1 se zdržel (Vostrejš)  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.8/2022  

 

7.9 – Jmenování zástupců města do Školské rady  

V rámci Základní školy Modřice je dle platných zákonů ustanovena Školská rada, která se skládá ze 6 členů. 

Z toho má 2 zástupce škola, 2 zástupce mají rodiče a 2 zástupce má zřizovatel, tedy město Modřice. Funkční 

období členů školské rady je 3 roky. 

Předsedající navrhl zast. Mazálka a zast. Hejtmánka. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 
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Návrh na usnesení: ZMM jmenuje zástupce zřizovatele do Školské rady Ing. Antonína Mazálka, Ph.D. a 

Ing. Tomáše Hejtmánka. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.9/2022  
 

7.10 – Projednání odměn neuvolněným členům Zastupitelstva  

Po zvolení nového Zastupitelstva města Modřice je nutno stanovit výši odměn zvolených neuvolněných 

členů zastupitelstva. Rozhodování o odměňování neuvolněným členům ZMM náleží do vyhrazené 

působnosti ZMM a odměna se poskytuje měsíčně od stanoveného dne, nejdříve ode dne jejího schválení. 

Maximální odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obcí jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 

338/2019 Sb. Výše odměn jednotlivých neuvolněných členů ZMM musí být schváleny na ustavujícím 

zasedání ZMM jmenovitě, s uvedenou vykonávanou funkcí a konkrétní výší odměny. 

Nejdříve je potřeba rozhodnout, zda budou odměny za souběh více funkcí nebo pouze za jednu, tu s nejvyšší 

odměnou. 

Předsedající navrhl zachovat dosavadní způsob, a to kumulaci odměn maximálně za 3 funkce. 

Jiné návrhy nebyly předloženy. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů 

Zastupitelstva města Modřice odměnu jako souhrn odměn maximálně za 3 zastávané funkce. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo    

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.10.1/2022  

 

V podkladech zastupitelé obdrželi vypracovanou tabulku návrhu odměn neuvolněným zastupitelům na posty, 

které budou nebo již jsou z dnešního jednání jednoznačně stanoveny. Výše odměny je navržena na 100% 

z maximální možné výše odměny za danou funkci. Odměny jsou navrženy všem členům ZMM, 

neuvolněnému místostarostovi, členům rady a předsedům výborů.  

Částky jsou:  

Neuvolněný místostarosta 35.795,- Kč 

Člen rady     7.954,- Kč 

Předseda výboru nebo komise   3.978,- Kč 

Zastupitel     1.989,- Kč  

 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Modřice s účinností 

od 19.10.2022 ve výši: neuvolněný místostarosta Ing. Brabec 35.795,- Kč; radní a předseda FV Ing. Skalník 

11.932,- Kč; radní Ing. Mikuš 7.954,- Kč; předseda KV Ing. Šiška 3.978,- Kč; zastupitelé Ing. Chybíková, 

MVDr. Slaný, Ing. Hökl, Ing. Doleček, p. Hroudný, p. Kraut, Bc. Absolonová, Ing. Vostrejš a Ing. 

Hejtmánek 1.989,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo    

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.10.2/2022 
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7.11 – Schválení náhrad neuvolněným členům Zastupitelstva  

Podklady obdrželi zastupitelé předem. 

V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k projednání těchto náhrad, a co vše v rámci jejich přiznání musí 

ZMM schválit. 

Musí být schváleno: 

1) Kterých zastupitelů se náhrady týkají – plyne ze zákona o obcích 

2) Od kterého dne se budou poskytovat 

3) V jaké výši se budou poskytovat 

4) Za jaké činnosti se budou poskytovat 

5) Jakým způsobem se bude nárok uplatňovat 

 

Nejprve ZMM rozhodovalo, zda vůbec bude tyto náhrady proplácet a zda někdo bude náhrady požadovat. 

Jelikož náhrady nikdo nepožadoval, k dalším částem bodu se nepřistoupilo. 

 

K bodu 7.11 nebylo přijato žádné usnesení. 

 

7.12 – Prohlášení kontinuity místní legislativy 

Konáním komunálních voleb ve dnech 23.- 24.09.2022 ukončilo svoji činnost minulé zastupitelstvo města 

Modřice. Nově zvolené zastupitelstvo přijalo kontinuitu mezi volebním obdobím 2018 - 2022 a 2022 - 2026. 

Tento akt je nezbytný pro řádný chod města se zachováním platnosti veškerých dokumentů schválených 

v předchozím volebním období. 

 

Návrh na usnesení: ZMM prohlašuje kontinuitu místní legislativy mezi volebním obdobím 2018 - 2022 a 

volebním obdobím 2022 – 2026. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.12/2022 

 

7.13 – Nástin další činnosti orgánů města 

Komentář přednesl předsedající. Zasedání zastupitelstva se, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, musí scházet nejméně 1 x za 3 měsíce (§ 92 odst. 1). Na příštím jednání, které se 

uskuteční v prosinci 2022 obdrží zastupitelé k projednání plán činnosti – rozvrh zasedání ZMM a RMM 

včetně časových termínů na celý rok 2023.  

RMM se pak schází každý měsíc, termíny budou stanoveny na 1. jednání rady. Výbory zastupitelstva, stejně 

jako komise rady, se schází dle potřeby, kterou si na svých zasedáních stanovují předsedové po dohodě 

s jejich členy. Ze svých jednání všechny orgány vypracovávají zápisy, RMM a ZMM pak také usnesení. 

Dokumenty jsou k nahlédnutí u asistentky starosty nebo jsou umístěny na webové stránky města.   

Dále upozornil, že podklady do ZMM budou stále zasílány elektronicky, musí se tedy dořešit tablety pro 

nové zastupitele. 

Dále předsedající vyzval všechny subjekty zastoupené v ZMM k předkládání návrhů na členy výborů a 

budoucích komisí, a to k rukám jejich předsedů a starosty města. Počet členů výborů a komisí je zpravidla 5 

a pravděpodobně budou zřízeny tradiční komise RMM – KŽP, SZK, KŠK a KSDÚP bude pravděpodobně 

nově rozdělena na komisi dopravní (KD) a komisi stavební a územního plánování (KSÚP). Jako samostatný 

orgán bude pokračovat RR zpravodaje. 

 

Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí nástin činnosti orgánů města ve volebním období 2022 - 2026. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

15 pro  

0 proti  

0 se zdrželo   

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z1-7.13/2022  
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Zapsala Lenka Knotková, DiS                                                                                                               dne 19.10.2022  

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

Bod 8 – Různé, diskuse 
V rámci diskuse předsedající vyzval zastupitele, aby poslali fotografie na průkazy zastupitele asistentce 

starosty na email. 

Zast. Šiška informoval, že bývalí zastupitelé požádali o odkup tabletů. 

Zastupitelé, kteří mají tablety z minulého volebního období sdělili, že si je ponechají a nepotřebují nové. 

 
 

Ukončeno v 19:50 hodin  

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

MVDr. Luděk Slaný 

 

 

 

Ing. Tomáš Hejtmánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA 

           starosta města 
 


