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ZÁPIS Č. 2/2014

z 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřic (dále jen
„ZMM“), konaného 8. prosince 2014 v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno:
Předsedající:

15. zastupitelů (jmenovitě viz. prezenční listina)
Ing. Josef Šiška, starosta města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, že jednání ZMM bylo řádně svoláno a
vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 15. přítomných zastupitelů města, což je nadpoloviční většina zastupitelů,
je usnášeníschopné
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.
Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé:
zastupitel Luděk Slaný a zastupitel Tomáš Kratochvíl
Zapisovatelka:
Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání ZMM:
Program:
Úvod
1) Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2014 – 2018
2) Kontrola úkolů
3) Projednání a schválení složení KV a FV
4) Projednání majetkových transakcí
5) Projednání hospodaření města
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 10/2014
5.2 Rozpočtové opatření č. 7/2014
5.3 Rozpočtové opatření č. 8/2014
5.4 Rozpočtové opatření č. 9/2014 vč. souvisejících dokumentů
6) Projednání rozpočtu města na rok 2015
6.1 Schválení rozpočtu platů pracovníků města
6.2 Schválení rozpočtu sociálního fondu města Modřice
6.3 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům
6.4 Projednání a schválení rozpočtu města Modřice na rok 2015
6.5 Schválení uvolnění dotací a příspěvků z rozpočtu města pro rok 2015
spadajících do kompetence ZMM
6.6 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2015
7) Projednání rozpočtových výhledů na rok 2016 a 2017
7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtového výhledu na rok 2016
7.2 Rozpočtový výhled na rok 2017
8) Víceúčelová sportovní hala – zahájení příprav k realizaci
9) Pojmenování nové ulice
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10) Složení inventarizačních komisí
11) Projednání obecně závazných vyhlášek
12) Zvolení pověřeného strážníka Městské policie
13) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2015
14) Různé, diskuse
Závěr
Diskuse neproběhla
Hlasování o návrhu programu zasedání ZMM:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
Program byl schválen beze změn.
Předsedající konstatoval, že zápis z 1. řádného ustavujícího veřejného zasedání ZMM byl schválenými
ověřovateli ověřen a společně s usnesením byl uložen k nahlédnutí u asistentky starosty města. Do dnešního
dne nebyly podány žádné připomínky k oběma dokumentům, a tak jsou považovány za odsouhlasené.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM:
ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního jednání.
ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Luďka Slaného a
zastupitele Tomáše Kratochvíla.
ZMM schvaluje program 2. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-Ú/2014

Bod 1 – Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2014 2018
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
Návrh Jednacího řádu ZMM pro volební období 2014-2018 zpracoval starosta města na podkladech
Jednacího řádu ZMM pro předchozí volební období 2010-2014 a Jednacího řádu Jihomoravského kraje.
Připomínky k jednotlivým článkům Jednacímu řádu ZMM:
Článek 1: bez návrhu
Článek 2: bez návrhu
Článek 3: Šiška navrhl doplnit článek o bod 3: po ukončení mandátu vrátí zastupitel průkaz zastupitele
starostovi města.
Článek 4: bez návrhu
Článek 5: Mikuš navrhl v bodě 6 – opravit počet dní na minimálně 10 dní místo 7 dní.
Článek 6: bez návrhu
Článek 7: Tomandl navrhl bod 5 zrušit a v bodě 6 – upravit časy z 10 minut na 15 minut a z 3 minut na 5
minut.
Článek 8: Kraut (občan) upozornil na chybný údaj odkazující na starý občanský zákoník
Článek 9: bez návrhu
Článek 10: Mikuš doporučil – pro ověřovatele zápisu poskytnout zvukový záznam
Článek 11: bez návrhu
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Návrh na úpravu Jednacího řádu (Šiška): Doplnění článku 3. o bod 3. „Po ukončení mandátu zastupitele
vrátí zastupitel průkaz zastupitele starostovi města“.
Hlasování o návrhu na úpravu:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
Návrh na úpravu Jednacího řádu (Mikuš): Upravit v článku 5. bod 6. „Písemné materiály, týkající
s jednotlivých bodů navrženého programu, se členům ZMM zasílají zároveň s pozvánkou a to alespoň 10 dní
před jednáním“ místo původních 7 dnů.
Hlasování o návrhu na úpravu:
7 pro (Mikuš, Procházka, Bernátová, Skalník, Konvalinková, Tomandl, Kratochvíl)
0 proti
8 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Šulová, Havlátová, Doleček, Slaný, Ventruba, Brabec)
Návrh nebyl přijat.
Návrh na úpravu Jednacího řádu (Tomandl): Zrušit v článku 7. bod 5.
Hlasování o návrhu na úpravu:
6 pro (Skalník, Tomandl, Mikuš, Procházka, Bernátová, Konvalinková)
0 proti
9 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Šulová, Havlátová, Doleček, Slaný, Ventruba, Brabec, Kratochvíl)
Návrh nebyl přijat.
Návrh na úpravu Jednacího řádu (Tomandl): Upravit časový údaj v článku 7. bod 6 „ Doba vystoupení je
omezena u předkladatele či zpracovatele projednávaného materiálu na 15 minut (původně 10 minut), u
ostatních na 5 minut (původně 3 minuty)“.
Hlasování o návrhu na úpravu:
8 pro (Skalník, Tomandl, Mikuš, Procházka, Bernátová, Konvalinková, Kratochvíl, Šiška)
0 proti
7 se zdrželo (Chybíková, Šulová, Havlátová, Doleček, Slaný, Ventruba, Brabec)
Návrh byl přijat.
Návrh na úpravu Jednacího řádu (Šiška): Aktualizace čísla občanského zákoníku odkazovaného v článku
8. bod 8. na zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Hlasování o návrhu na úpravu:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje Jednací řád ZMM pro volební období 2014 – 2018 se schválenými
jednotlivými změnami:
- doplnění článku 3. o bod 3. „Po ukončení mandátu zastupitele vrátí zastupitel průkaz zastupitele
starostovi města“.
- úprava v článku 7. bod 6 „ Doba vystoupení je omezena u předkladatele či zpracovatele
projednávaného materiálu na 15 minut (původně 10 minut), u ostatních na 5 minut (původně 3
minuty)“.
- aktualizace číslování občanského zákoníku odkazovaného v článku 8. bod 8. na zákon č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Šulová, Havlátová, Doleček, Slaný, Ventruba, Brabec, Konvalinková, Mikuš,
Skalník, Kratochvíl, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-1.1/2014
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Bod – 2 programu – Kontrola úkolů
Žádné úkoly nebyly na 1. řádném ustavujícím zasedání ZMM uloženy.
K bodu nebylo přijato usnesení.

Bod – 3 programu – Projednání a schválení složení Finančního výboru a
Kontrolního výboru
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
Zastupitelé obdrželi návrhy na složení jednotlivých ustanovených výborů. Před projednáním proběhlo
schválení počtu členů každého výboru. Dle §118 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších dodatků musí být počet členů výboru lichý.
Předsedající navrhl 5 členné výbory.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje ustanovení Finančního výboru v celkovém počtu 5 členů.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje ustanovení Kontrolního výboru v celkovém poštu 5 členů.
Protinávrh na usnesení (Bernátová): ZMM schvaluje ustanovení Finančního výboru v celkovém počtu 7
členů.
Hlasování o protinávrhu usnesení:
7 pro (Mikuš, Skalník, Bernátová, Procházka, Konvalinková, Kratochvíl, Tomandl)
7 proti (Šiška, Slaný, Šulová, Brabec, Chybíková, Havlátová, Doleček)
1 se zdržel (Ventruba)
Protinávrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje ustanovení Finančního výboru v celkovém počtu 5 členů.
Hlasování o návrhu usnesení:
8 pro (Šiška, Slaný, Šulová, Brabec, Chybíková, Havlátová, Doleček, Ventruba)
7 proti (Skalník, Mikuš, Konvalinková, Procházka, Bernátová, Kratochvíl, Tomandl)
0 se zdržel
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-3.1/2014
Protinávrh usnesení (Tomandl): ZMM schvaluje ustanovení Kontrolního výboru v celkovém počtu 7
členů.
Hlasování o protinávrhu usnesení:
11 pro (Šiška, Slaný, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Doleček, Ventruba, Procházka, Bernátová, Kratochvíl,
Tomandl)
1 proti (Chybíková)
3 se zdrželi (Brabec, Šulová, Havlátová)
Protinávrh usnesení byl přijat pod pořadovým číslem 2Z-3.2/2014
Po ustanovení počtu členů jednotlivých výborů proběhla volba vlastních členů. Volba provedena veřejným
hlasováním. U Finančního výboru navržen větší počet členů než je ustanovený ZMM, budeme o každém
návrhu hlasovat samostatně až do naplnění stanoveného počtu členů.
V diskusi vystoupili:
Procházka - Na usnesení RMM o složení komisí Rady města Modřice.
Předsedající - Přečetl usnesení z RMM č. 2/2014 o složení schválených komisí Rady města Modřice.
Finanční výbor - předsedkyní byla zvolena zast. Kamila Šulová.
Návrhy na členy obdrželi zastupitelé v podkladech.
Hlasování o každém návrhu jednotlivě:
Návrh na člena Finančního výboru od KDU-ČSL – Ing. Milan Obdržálek.
14 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Procházka, Bernátová,
Havlátová, Brabec, Doleček, Tomandl, Šulová)
1 proti (Kratochvíl)
0 se zdržel
Návrh byl přijat.
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Návrh na člena Finančního výboru od ANO 2011 – zast. Jan Skalník.
15 pro
0 proti
0 se zdržel
Návrh byl přijat.
Návrh na člena Finančního výboru od Strany Zelených – Ing. Blanka Dolečková.
14 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Procházka, Bernátová,
Havlátová, Brabec, Doleček, Kratochvíl, Šulová)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)
Návrh byl přijat.
Návrh na člena Finančního výboru od Občanského sdružení – RNDr. Tomáš Žák, CSc.
6 pro (Tomandl, Konvalinková, Kratochvíl, Mikuš, Procházka, Bernátová)
7 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Doleček, Brabec, Skalník, Šulová)
2 se zdržel (Ventruba, Slaný)
Návrh nebyl přijat.
Návrh na člena Finančního výboru od ODS – zast. Luděk Slaný.
10 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Mikuš, Šulová, Havlátová, Doleček, Brabec, Kratochvíl)
3 proti (Bernátová, Procházka, Konvalinková)
2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)
Návrh byl přijat.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje složení Finančního výboru ZMM pro volební období 2014-2018
v tomto obsazení Kamila Šulová – předsedkyně, členové - Milan Obdržálek, Jan Skalník, Blanka Dolečková
a Luděk Slaný.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Šulová, Havlátová,
Doleček, Brabec, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdržel
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-3.3/2014
Kontrolní výbor – předsedou byl zvolen zast. Richard Tomandl, který navrhl složení Kontrolního výboru:
zast. Erik Mikuš, zast. Alexandra Konvalinková, zast. Libor Procházka, Mgr. Alena Poláková.
K rukám starosty byly ještě doručeny tyto návrhy na členy výboru:
Za ČSSD je navržen zast. Tomáš Kratochvíl.
Za Stranu Zelených je navržen Mgr. Jiří Tůma.
V diskusi vystoupili:
Tomandl
- Vyjádřil jako předseda souhlas s navrženými 7 členy Kontrolního výboru: Richard Tomandl,
Erik Mikuš, Alexandra Konvalinková, Libor Procházka, Tomáš Kratochvíl, Alena Poláková, Jiří
Tůma.
Procházka - Požadavek prověřit, zda nedochází ke střetu zájmu při výkonu dvou funkcí u zastupitelů
Tomáše Kratochvíla a to jako člen Kulturně školské komise a Kontrolního výboru a Alexandry
Coufalíkové jako členky Redakční Rady a Kontrolního výboru.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje složení Kontrolního výboru ZMM pro volební období 2014-2018
v tomto obsazení Richard Tomandl – předseda, členi - Jiří Tůma, Erik Mikuš, Libor Procházka, Tomáš
Kratochvíl, Alexandra Konvalinková a Alena Poláková.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro (Šiška, Slaný, Ventruba, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, Procházka, Bernátová, Šulová,
Doleček, Havlátová, Brabec, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Chybíková)
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Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-3.4/2014

Bod – 4 programu – Projednání majetkových transakcí
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
4.1 Kupní smlouvy na pozemek par. č. 2027/3 k. ú. Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh kupní smlouvy mezi městem Modřice (prodávající) a společností
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice (kupující) včetně komentáře majetkového
odboru k předložené žádosti na odkoupení pozemku par. č. 2027/3 o výměře 8 m2 za cenu 5.600,- Kč dle
znaleckého posudku za účelem realizace nové distribuční trafostanice na ul. Havlíčkova. Majetkový odbor
navrhuje dvě varianty řešení místo uzavření definitivní Kupní smlouvy a to budoucí kupní smlouvu a nebo
budoucí věcné břemeno.
RMM doporučuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úplatu.
Komentář vedoucí MO Höklová Květoslava.
V diskusi vystoupili:
Bernátová - Dotaz na možnost pronájmu návrhu.
Mikuš
- Dotaz na návrh smlouvy o uzavření věcného břemene.
Vedoucí MO - O pronájmu pozemku se neuvažovalo a o uzavření smlouvy o věcného břemen spadá
do kompetence RMM.
Návrh na usnesení: ZMM zamítá Kupní smlouvy na prodej pozemku par. č. 2027/3 v k. ú. Modřice mezi
městem Modřice (prodávající) a společností E.ON. Distribuce, a.s. (kupující)
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-4.1.1/2014
Návrh na usnesení: ZMM ukládá RMM uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
za úplatu na pozemek par. č. 2027/3 v k. ú. Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinný) a společností
E.ON. Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný).
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-4.1.2/2014
4.2. Smlouva o budoucím bezúplatném převodu příjezdové komunikace
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář a návrh textu smlouvy o budoucím bezúplatném převodu
příjezdové komunikace mezi městem Modřice a společností EL-INSTA CZECH s.r.o., Jízdárenská 277,
Hrušovany u Brna vybudované pro areál navrhovatele při ulici Tyršova. Jelikož v rámci záměru výstavby
areálu, který je v souladu s platným Územním plánem města Modřice, dochází následně ke kolizi zájmů
města v novém Územním plánu, město požadovalo předložení studie možného řešení dopravy v této lokalitě.
Studie je součástí podkladů. Jelikož nový Územní plán není doposud schválen a dokončen, bylo by možné
provést úpravu v této lokalitě a tak zamezit budoucí kolizi. Předsedající navrhl vzít návrh řešení na vědomí a
vyžádat si vyjádření odboru dopravy JmK, kterého se stavební úpravy komunikací nejvíce dotýkají. Případně
si vyžádat stanovisko Ministerstva dopravy a svolat v této věci osobní jednání.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Vznesl dotaz jaký bude mít dopad na město vybudování navrženého investičního záměru a
následná změna ÚP a zda může firma požadovat kompenzaci.
Vedoucí MO - V současnosti firma postupuje v souladu s ÚP. V případě změny může požadovat
vrácení vynaložených nákladů. K zamezení se navrhuje vyjádření odboru dopravy JmK.
V případě kladného vyjádření k řešení dopravy bude oprávněn starosta smlouvu podepsat.
Skalník
- Dotaz na počet sjezdů, zda budou dva vedle sebe.
Předsedající - Zůstane pouze jeden sjezd.

Zápis č. 2/2014 ze zasedání ZMM

Strana 7 (celkem 21)
Volební období 2014-2018
Zapsala Dagmar Hošková, DiS
dne 8.12.2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje text Smlouvy o budoucím bezúplatném převodu příjezdové
komunikace mezi městem Modřice (nabyvatel) a společností EL-INSTA CZECH s.r.o. (převodce) a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy po předložení kladných stanovisek ke studii dopravního řešení
dotčené lokality od Dotčených orgánů státní správy.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, Procházka, Šulová,
Doleček, Havlátová, Brabec, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Bernátová)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-4.2/2014

Bod – 5 programu – Projednání hospodaření města
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
5.1. Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2014
V podkladech zastupitelé obdrželi komentář k hospodaření města za období 1-10/2014 s výpočtem ukazatele
dluhové služby k 31.10.2014.
Strana příjmů je naplněna ze 79,11 % ve výši 73.767.293,62 Kč.
Strana výdajů je naplněna ze 75,58 % ve výši 81.536.460,86 Kč.
Na účtech města je k 31.10.2014 celkem 25.033.778,09 Kč.
Dlouhodobě přijaté zálohy (předplacené nájmy) 138.272,07 Kč.
Město na úvěrech dlužilo celkem 47.401.786,25 Kč (od září splaceno 1.430.417,93 Kč).
Dluhová služba je k 31. 10. 2014 ve výši 5,81% což je dlouhodobě drženo pod hranicí 10% platí úvěr na
výstavbu PBDS.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-10/2014.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-5.1/2014
5.2. Rozpočtové opatření č. 7/2014
V podkladech zastupitelé obdrželi pro informaci provedené rozpočtové opatření č. 7/2014, včetně komentáře,
které provedla RMM na základě usnesení ZMM č. 7.4.1.2/2012. V rozpočtovém opatření byly provedeny
navýšení na straně příjmové o celkem 3.055.000,- Kč (což byly daňové výnosy a dotace na úhradu voleb) a
na straně výdajů se tyto navýšily právě o výdaje na volby ve výši 55.000,- Kč a došlo k přesunu financí na
sportovní činnost za reprezentaci města nohejbalovým oddílem TJ Sokola Modřice a na zajištění dopravy na
finále MČR v nohejbale mužstev pro modřické fanoušky. Strana výdajů byla navýšena pouze o výdaje za
volby 55.000,- Kč.
Po úpravě jsou sumy:
Strana příjmů
93.250.600,- Kč
Strana výdajů
107.876.100,- Kč
Schodek rozpočtu
-14.625.500,- Kč
(schodek na počátku roku 2014 byl -22.164.400,- Kč)
Schodek rozpočtu se tedy rapidně snížil o cca 7,5 mil. Kč.
V diskusi vystoupili:
Konvalinková - Dotaz k položce doprava na nohejbalový zápas do Nymburka napočet oslovených
dopravců.
Předsedající
- Doprava zajištěna dvěma vozidly, zavedeným dopravcem z Modřic s nejvýhodnější
nabídkou.
Mikuš
- Dotaz na původní účel přesunutých 96.000,- Kč.
Vedoucí FO
- Plánované investice na přípravu PD víceúčelové sportovní haly.
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Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2014 provedené RMM dle usnesení
ZMM č. 7.4.1.2/2012.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-5.2/2014
5.3. Rozpočtové opatření č. 8/2014
V podkladech zastupitelé obdrželi pro informaci provedené rozpočtové opatření č. 8/2014 včetně komentáře,
které provedla RMM na základě usnesení č. 7.4.1.2/2012.
V rozpočtovém opatření byla provedena pouze jedna úprava a to na straně výdajů byla zařazena částka
367.100,- Kč na úhradu schváleného odkupu pozemku od ÚZSVM par. č. 1451/7, jehož nákup schválilo
ZMM na svém slavnostním ustavujícím zasedání, ale již neschválilo rozpočtové opatření. Pro dodržení
rozpočtové kázně byla nucena toto provést RMM.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Dotaz na celkovou výši splátky úvěru za rok.
Vedoucí FO - Jedná se o celkovou splátku úvěrů za celý kalendářní rok 2014.
Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2014 provedené RMM dle usnesení
ZMM č. 7.4.1.2/2012.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-5.3/2014
5.4. Rozpočtové opatření č. 9/2014 vč. souvisejících dokumentů
V pokladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 9/2014 včetně komentáře a návrhu na
rozpočtovém opatření platů č. 3/2014.
Nejdříve projednáno rozpočtové opatření platů. K předloženému návrhu rozpočtového opatření platů č.
3/2014 přiložen komentář. Úprava rozpočtu platů spočívá v ponížení par. 6112 – zastupitelstvo obcí o na
rozpočtované odstupné pro uvolněné zastupitele o 470.000,- Kč, neboť tito ve svých funkcí pokračují a u
ostatních paragrafů dochází k povýšení o celkem 308.400,- Kč z důvodů novelizace nařízení vlády č.
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců, ve veřejných službách, kde došlo k navýšení odměn o cca
3,5%.
Diskuse nebyla
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření platů č. 3/2014 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Konvalinková, Kratochvíl, Šulová, Doleček, Havlátová, Brabec)
2 proti (Bernátová, Procházka)
3 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Skalník)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-5.4/2014
Po schválení rozpočtového opatření platů bylo přistoupeno k projednání vlastního rozpočtového opatření č.
9/2014 rozpočtu města Modřice na rok 2014.
V rozpočtu došlo k těmto úpravám:
Straně příjmů se povyšuje o 6.687.300,- Kč, kde největší podíl mají zvýšené daňové výnosy 3,7 mil. Kč a
poskytnuté dotace na výstavbu „Vodní nádrže a tůně Modřice“ v celkové výši 2.126.300,- Kč.
Strana příjmů se tak upravuje na 99.937.900,- Kč.
Strana výdajů se k ponižuje o celkem - 4.411.600,- Kč, kde největší podíl mají úspory získané výběrovým
řízením na investiční akce ve výši 1,3 mil. Kč, přesun investičních plateb do dalšího roku ve výši 2,5 mil Kč,
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úspora na provozu kanalizace ve výši 0,4 mil. Kč a úspora na odstupném pro uvolněné zastupitel ve výši
0,47 mil. Kč. K navýšení pak dochází pouze v momentě navýšení platů zaměstnanců dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb. s účinností od 1. 11. 2014. Strana výdajů se tak upravuje na 103.831.600,- Kč.
Schodek rozpočtu je po úpravě - 3.893.700,- Kč (počátek roku 2014 byl schodek - 22.164.400,- Kč).
Ke snížení schodku došlo nejen zvýšenými daňovými výnosy a získanou dotací na „Vodní nádrž a tůně
Modřice“, ale také dobrým hospodařením města a získáním výhodných cen při výběrových řízení města na
realizaci investičních akcí.
Po úpravě má město k 31. 12. 2014 finanční rezervu ve výši 27.325.185,- Kč.
V diskusi vystoupili:
Bernátová - Požadavek na změnu v komentáři k položce 3326 změnit slovo „dar“ na slovo „dotace“.
Mikuš
- Požaduje zdůvodnit převody investic ve výši 215.000,- Kč mezi odd. par. u akce „Lávka a
chodník do Olympie“, převod celé částky na akci rekonstrukce Poděbradova 413 do roku 2015 a
předkládat podrobnější komentáře k položkám.
Vedoucí FO - U převodu investic u akce „Lávka a chodník do Olympie“ ve výši 215.000,- jde o
vybudované veřejné osvětlení na příslušný odd. par. a podrobnější komentáře lze vyžádat po
obdržení podkladů.
Předsedající - akce „Rekonstrukce Poděbradova 413“ zahájena se zpožděním a fakturace proběhne až v roce
2015.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 na straně příjmů po rozpočtovém
opatření 99.937.900,- Kč, na straně výdajů po rozpočtovém opatření 103.831.600,- Kč, financování čerpáním
úvěru ve výši 13.149.700,- Kč a splátky úvěru ve výši 4.800.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán
z rozpočtové rezervy let minulých.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, Šulová, Doleček, Havlátová,
Brabec, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Mikuš)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-5.5/2014

Bod – 6 programu – Projednání rozpočtu města na rok 2015
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
6.1. Schválení rozpočtu platů pracovníků města
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu platů zaměstnanců města Modřice na rok 2015 včetně
celkového sumáře platů a komentáře k jednotlivým pracovníkům. Návrh vychází z platového rozpočtu roku
2014 upraveného dle schválené novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě nařízením č. 224/2014 Sb.
V diskusi vystoupili:
Kratochvíl - Dotaz o jaké zvýšení platů se jedná. Dotaz zda by šel použít čipový přístupový systém
na sokolovnu.
Bernátová - Dotaz na uvedenou odměnu u recepčních a vrátných.
- Upozornila na zákaz kouření vrátných na sokolovně.
- Navrhla kurz první pomoci recepčních V PBDS.
Skalník - Dotaz na druh platů v položkách 5011 - čistý a zda je nutné zaměstnávat na sokolovně 3 vrátné.
Kovářová - podala odpovědi na dotazy:
zvýšení platů je cca 3,5 %
odměna u recepčních je za zástupy při dovolených a nemocech
jedná se o hrubý příjem zaměstnance
školení první pomoci je naplánováno na rok 2015
Šiška - objasnil počet vrátných na sokolovně, neboť 2 vrátní nejsou schopni pokrýt provoz tělocvičny 7 dní
v týdnu v době provozu od 6 do 22 hodin a zavedení čipového přístupu bylo finančně náročné ve
vztahu k počtu občanů využívajících objekt sokolovny.
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Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočet platů zaměstnanců města Modřice na rok 2015 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Konvalinková, Slaný, Havlátová, Doleček, Ventruba, Šulová, Tomandl, Brabec)
2 proti (Bernátová, Procházka)
3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Kratochvíl)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.1/2014
6.2 Schválení rozpočtu sociálního fondu města Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu Sociálního fondu města Modřice na rok 2015 včetně
kategorizace zaměstnanců pro účely sociálního fondu pro rok 2015. Rozpočet je navržen dle platných
legislativních ustanovení a předložila jej vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc. Kovářová.
V diskusi vystoupili:
Mikuš - Dotaz na výši doplatku na stravenky od zaměstnavatel.
Kovářová - úhrada je 50% zaměstnavatel a 50% zaměstnanec.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Modřice na rok 2015 bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.2/2014
6.3 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům
V podkladech zastupitelé obdrželi aktualizovanou tabulku odměn neuvolněným zastupitelům se jmenným
zařazením zastupitelů dle jejich zastávaných funkcí. Ve vztahu k ustanovení složení Finančního výboru,
Kontrolního výboru a komisí RMM je nutné provést úpravy.
Návrhy na odměny:
Neuvolněný místostarosta
- Ventruba
23.440,Radní, předseda FV
- Šulová
3.304,Radní, člen FV
- Slaný
3.160,Zastupitel, předseda KV
- Tomandl
1.776,Zastupitel, předseda KŽP
- Brabec
1.776,Zastupitel, předseda SZK
- Havlátová
1.776,Zastupitel, člen KV
- Procházka
1.632,Zastupitel, člen KV
- Mikuš
1.632,Zastupitel, člen KV
- Kratochvíl
1.632,Zastupitel, člen FV
- Skalník
1.632,Zastupitel, člen KSDÚP
- Doleček
1.632,Zastupitel, člen KV
- Konvalinková
1.632,Zastupitel, člen SZK
- Bernátová
1.632,Výše odměn je stanovena na hranici 80% z maximálních možných částek.
Schválení odměn a následné usnesení je nutné provést jmenovitě, což je požadováno zákonem o obcích.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům města Modřice pro volební období
2014-2018 ve výši: Ventruba 23.440,- Kč; Šulová 3.304,- Kč; Slaný 3.160,- Kč; Tomandl 1.776,- Kč; Brabec
1.776,- Kč; Havlátová 1.776,- Kč; Procházka 1.632,- Kč; Mikuš 1.632,- Kč; Kratochvíl 1.632,- Kč; Skalník
1.632,- Kč; Doleček 1.632,- Kč; Konvalinková 1.632,- Kč; Bernátová 1.632,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.3/2014
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Zasedací místnost opustili zastupitelé Mikuš a Skalník (20:00hod). ZMM je stále usnášeníschopné.
6.4 Projednání a schválení rozpočtu města Modřice na rok 2015
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu města Modřice na rok 2015, který připravila pracovní
skupina starosta Šiška, uvolněná místostarostka Chybíková a vedoucí finančního odboru Mulíček.
Návrh rozpočtu vychází z potřeb města, plánovaných a připravovaných investičních akcí. Jsou v něm
zapracovány žádosti o přidělení dotací.
Na straně příjmů je celková částka navržena v rovině roku 2014, kde došlo ke zvýšenému daňovému příjmu.
Celková výše příjmů bez získání jakýchkoliv dotačních titulů je předložena ve výši 88.594.900,- Kč.
Na straně výdajů je vycházeno z dokončování započatých investičních akcí (ZUŠ, Poděbradova 413),
z plánovaných investičních akcí a z potřeb města k zajištění provozu.
V roce 2015 není plánována žádná velká investiční akce, ale pouze několik menších. Je navrženo zahájení
příprav na realizaci víceúčelové sportovní haly. V příloze k rozpočtu jsou uvedeny investiční akce zahrnuté
do rozpočtu, souhrn kulturních, sportovních a společenských akcí a návrh výše dotací zařazených do
rozpočtu.
Příchod zastupitelů Mikuše a Skalníka (20:02hod).
Nejvýznamnější navržené investiční akce:
- Rekonstrukce chodníku Husova II. etapa
3.500.000,- Rekonstrukce chodník Zahradní – MŠ
4.000.000,- Prodloužení dešťové kanalizace U Hřiště
2.500.000,- Dokončení rekonstrukce RD Poděbradova 413
2.500.000,- Splátka zateplení ZUŠ
450.000,- VO ul. Žižkova
1.500.000,- Příprava PD sportovní haly, architekt. soutěž
1.500.000,Na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané městem je v rozpočtu vyhrazena částka celkem 715.000,Kč s předpokládaným příjmem 250.000,- Kč.
Na základě předložených žádostí o dotace z rozpočtu města bylo do rozpočtu zařazeno celkem na dotace
2.310.500,- Kč. Jednotlivé dotace jsou rozepsány v přiložené tabulce.
Celková výše výdajů je tedy předložena ve výši 85.140.100,- Kč.
Rozpočet je navržen jako přebytkový s přebytkem 3.454.800,- Kč a úhradou splátek úvěrů 5.900.000,- Kč.
Po započítání financování bude mít město k 31.12.2015 rozpočtovou rezervu ve výši 24.879.985,- Kč.
Druhové členění rozpočtu města 2015:
Strana příjmová
daňové příjmy
68.491.000,nedaňové příjmy
17.814.000,kapitálové příjmy
383.500,přijaté transfery
1.906.400,Strana výdajová
běžné výdaje
65.158.700,kapitálové výdaje
19.981.400,financování
- 5.900.000,V diskusi vystoupili:
Kratochvíl - Vznesl dotazy k výškám jednotlivých investičních akcí jako maximální. Podány informace, že
v případě překročení musí toto schválit ZMM (Mulíček).
Konvalinková - Navrhla vypuštění dotací ve výši 500.000,- Kč navržené pro Římskokatolickou farnost
Modřice z rozpočtu města ve vztahu k církevním restitucím, dále navrhla upravit zeleň na
ulici Masarykova, vznesla dotaz na stav veřejného osvětlení v lokalitě Bobrava a navrhla
zachování dotace mysliveckému sdružení ve výši 55.000,- Kč.
Na dotazy a návrhy byly podány informace: O dotaci římskokatolické farnosti se hlasovalo,
ozelenění ulice Masarykova je spojeno s plánovanou rekonstrukcí investorem JmK, veřejné
osvětlení v lokalitě Bobrava je částečně v majetku města a částečně v soukromém vlastnictví
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Skalník

Bernátová
Tomandl

Mikuš

Procházka

a u dotace mysliveckému sdružení podáno vysvětlení k plánovanému oplocení pozemku ve
výpůjčce, které není doposud uzavřeno (Chybíková, Šiška).
- Dotaz na dotace římskokatolické farnosti ve vztahu kostel-fara, dále poukázal na vzniklý
stav přidělené a vrácené dotace na opravu rodinného domu paní Vaňkové s možností odkupu
objektu městem a vznesl dotaz na počet startů v závodech s reklamou města pana Jana
Vonky (dotace 20.000,- Kč).
K dotazům byly podány informace: Dotace města pro římskokatolickou církev je určena pro
oba areály, které jsou veřejně přístupné, s paní Vaňkovou bude jednáno v případě jejího
zájmu a závodní stáj pana Vonky podává pravidelné zprávy o svých startech (Chybíková,
Šiška, Slaný).
- Vznesla dotaz na obsah odd. par. č. 3745 ve vztahu k financím na veřejnou zeleň. Podány
informace o zařazení částky 250.000,- Kč na výsadbu zeleně (Mulíček).
- Dotaz na obsah odd. par. 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a odd. par. 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a na rekonstrukci zeleně ulice
Komenského, která omezuje výhled do komunikace.
Podány informace o obsahu odd. par. č. 3349 - kde je zahrnuto vydávání zpravodaje a v odd.
par. č. 3399 - kde je zahrnuto např. vítání občánků, setkání s jubilanty, tombola městského
plesu, dětský karneval, pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního stromku a ohňostroj, Koš
martinských vín, ženáčské a václavské hody a další kulturní akce pořádané městem.
S úpravou zeleně na ulici Komenského se nepočítá (Mulíček, Šiška).
- Vznesl dotaz na ztrátovost provozu PBDS, jakým způsobem je postupováno při opravách
chodníků, zda existují obecná pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města, na činnosti
SDH a jejich vytvoření zásahové jednotky a navrhl zvýšení dotace dětského dne objednáním
více atrakcí.
Podány informace ke ztrátovosti provozu PBDS z důvodu jeho provozního rozjezdu a úplné
neobsazenosti (volné 4 bytové jednotky\). K opravám chodníků bylo podáno vysvětlení
zejména s ohledem na plánovanou rekonstrukci ulice Masarykova jejím vlastníkem JmK a
neznalostí výškových poměrů nového řešení ulice. Při přidělování dotací je postupováno dle
jejich činností, počtu členů, využívání městských prostor, ale konkrétní pravidla nejsou
stanovena Zásahová jednotka SDH není dosud vytvořena, hasiči se ještě školí a nejsou
prostory pro techniku.
Pořádání dětského dne je na bázi spolupráce místních spolků (SDH, Myslivci, Svaz žen) a
město zajišťuje pouze odměny dětem (sladkosti) a atrakce mimo dosah města (skákací hrad,
šermíři, laserová střelnice). Ve svém výsledku na dětský den město vynaloží 40.000,- Kč
(Šiška, Chybíková).
- Vznesl dotaz na snížení příspěvku SDH z původní výše žádosti ve vztahu k platbě SDH
Chrlice a co je obsahem dotace pro TJ Sokol Modřice. Podány informace ke snížení
příspěvku SDH Modřice, kde se jednalo o vyřazení slavnostních uniforem a vybavení
drobnou elektrotechnikou (např. kopírovací stroj). U dotace TJ Sokol Modřice se jedná o
zabezpečení jejich sportovní činnosti a vybavení jednotlivých oddílů sportovní výbavou
(Šiška, Mulíček).

Návrh na úpravu rozpočtu (Konvalinková): ZMM schvaluje vypuštění částky 500.000,- Kč oddělení
paragrafu 3326 zpět do rozpočtu města.
Hlasování o návrhu na úpravu rozpočtu:
4 pro (Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková)
9 proti (Šiška, Chybíková, Ventruba, Kratochvíl, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová)
2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)
Návrh nebyl přijat.
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Návrh na usnesení: ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2015 ve výši 88.594.900,- Kč na straně
příjmů a ve výši 91.040.100,- Kč na straně výdajů jako schodkový, bez výhrad. Schodek rozpočtu ve výši
2.445.200,- Kč bude vyrovnán využitím rozpočtové rezervy města Modřice z předchozích let.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Kratochvíl, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Skalník,
Konvalinková, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Mikuš)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.4.1/2014
Návrh na usnesení: ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice roku 2015 oddělení
paragraf odvětvového třídění dle Vyhlášky ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Dále stanovuje jako závazný ukazatel Třídy druhového třídění dle Vyhlášky
ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZMM stanovuje
jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice na rok 2015 schválené dotace na rok 2015 a schválené
příspěvky klientům Pasivního bytového domu pro seniory na rok 2015.
Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Šulová, Havlátová, Brabec, Kratochvíl, Doleček, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Konvalinková)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.4.2/2014
Návrh na usnesení: ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařazenými do rozpočtu města Modřice na rok
2015.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Kratochvíl, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Skalník,
Mikuš, Tomandl)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Konvalinková)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.4.3/2014
Návrh na usnesení: ZMM stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Modřice závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2015, kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 2.196.000,- Kč, zlepšený výsledek
hospodaření v maximální výši 3% procenta provozního příspěvku 2.196.000,- Kč a náklady na mzdy SU 521
ve výši 299.000,- Kč.
V diskusi k usnesení vystoupili:
Mikuš
- Okomentoval nepředložení podkladů k navrhovanému usnesení a požadoval předložení
rozpočtových opatření z roku 2014 a 2013, s tím že se takto nemůže zodpovědně vyjádřit
v hlasování.
Vedoucí FO - Objasnil navržené usnesení. Částka je zahrnuta v rozpočtu města a usnesením se stanovují
podmínky pro limity čerpání rozpočtu Mateřské školy.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Havlátová, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Doleček, Brabec,
Šulová, Tomandl)
0 proti
3 se zdrželo (Bernátová, Procházka, Mikuš)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.4.4/2014
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Návrh na usnesení: ZMM stanovuje příspěvkové organizaci Základní škole Modřice závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2015, kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 6.500.000,- Kč, zlepšený výsledek
hospodaření v maximální výši 3% provozního příspěvku 6.500.000,- Kč a náklady na mzdy SU 521 ve výši
1.464.000,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Ventruba, Havlátová, Skalník, Kratochvíl, Konvalinková, Doleček, Brabec,
Šulová, Tomandl)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Mikuš)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.4.5/2014
6.5 Schválení uvolnění dotací a příspěvků z rozpočtu města pro rok 2015 spadajících do kompetence
ZMM
V podkladech zastupitelé obdrželi v tabulce zpracované a před chvíli v rozpočtu schválené dotace z rozpočtu
města, jejichž uvolnění spadá do kompetence ZMM. Jelikož byl rozpočet města schválen a všechny dotace
tam jsou takto zahrnuty, nebrání nic tomu, aby bylo schváleno jejich uvolňování od 1. 1. 2015.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Dotaz na způsob doložení využití dotace pro stanovený účel
Předsedající - Stanoveno smlouvou o poskytnutí finanční podpory.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje uvolnění finančních dotací pro rok 2015 od 1.1.2015 těmto subjektům:
ZUŠ Ořechov 50.000,- Kč; Muzejní spolek Modřice 260.000,- Kč; Římskokatolická farnost Modřice
500.000,- Kč; X-treme 60.000,- Kč; YMCA Brno 80.000,- Kč; Jan Vonka -VONKA RACING 20.000,- Kč;
MFK Modřice o.s. 530.000,- Kč; TJ Sokol Modřice 210.000,- Kč; Realy show Modřice -VONKA RACING
AČR 35.000,- Kč; Myslivecké sdružení Modřice 30.000,- Kč; Diecézní charita Brno 100.000,- Kč; SDH
Modřice o.s. 287.000,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
9 pro (Šiška, Ventruba, Chybíková, Doleček, Slaný, Brabec, Havlátová, Kratochvíl, Šulová)
2 proti (Bernátová, Procházka)
4 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Konvalinková, Skalník)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Z2-6.5/2014
6.6 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2015
V podkladech zastupitelé obdrželi text Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Modřice za rok
2015 nezávislou auditorkou Ing. Alenkou Bozděchovou, Božetěchova 95, Brno za celkovou cenu ve výši
96.000,- Kč včetně vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a jejích příloh. Součástí
smlouvy jsou 3 přílohy, ve kterých je vyspecifikován předmět přezkoumání, obsahové náležitosti zprávy a
oprávněné požadavky auditorky na předkládané podklady.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Dotaz na obsah přezkoumání ze strany auditorky, četnost přezkumu a možnost změny
auditorky ve vztahu k transparentnosti.
Vedoucí FO
- Podal vysvětlení o práci auditorky, o četnosti jejich návštěv a možném způsobu změny
provedení auditu. Poukázal na skutečnost, že proběhla kontrola činnosti auditorky
ministerstvem financí a při ní nebyly zjištěny žádné pochybení. Zpráva o přezkumu
hospodaření je podávána na úřad JmK a vždy bez závad.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Modřice za rok
2015 s nezávislou auditorkou Ing. Alenkou Bozděchovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-6.6/2014
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Bod 7 – Projednání rozpočtových výhledů na rok 2016 a 2017
Podklady zastupitelé obdrželi předem.
7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtového výhledu 2016
Město dle zákona o rozpočtových pravidlech musí mít schválené rozpočtové výhledy minimálně na 2 roky
dopředu a současně provádět jejich aktualizaci. Zastupitelé obdrželi v podkladech návrh rozpočtového
opatření č. 1/2016 rozpočtového výhledu 2016, který byl projednán a schválen na 14. zasedání ZMM dne
9.12.2013.
Z důvodu úpravy RUD a pohybu investičních akcí bylo předloženo toto rozpočtové opatření.
Strana příjmů se navyšuje o 5.580.000,- Kč na 87.751.000,- Kč
Strana výdajů se navyšuje o 7.080.000,- Kč na 82.127.000,- Kč
Splátky úvěrů
4.150.000,- Kč
K úpravě dochází zejména vlivem posunu plánovaného zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly a
zahájené postupné rekonstrukce chodníků města. Součástí podkladů je tabulka financování a tabulka
zařazených investičních akcí v celkové výši 21.950.000,- Kč.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Vznesl dotaz na ponížení příjmů PBDS a na jeho ztrátovost, která má být chápána jako
sociální program města.
Tomandl
- Upozornil na nutnost opravy příjezdové komunikace a brány PBDS z ulice Komenského
Předsedající
- Podal informace o provozu PBDS jako sociálního programu města a o plánované úpravě
příjezdu vč. brány a dále informoval o začlenění hromadné dopravy do lokality Bobrava.
Konvalinková - Vznesla dotaz na začlenění hromadné dopravy do lokality Bobrava v odd. par. 2221.
Procházka
- Vznesl požadavek na předložení celkových nákladů výstavby PBDS.
Skalník
- Předložil návrh bez usnesení na uvádění finančních nákladů víceúčelové haly komplexně tj.
stavba, inženýrská činnost, projekt, DPH atd.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtového výhledu na rok
2016 ve výši příjmů 87.751.000,- Kč a ve výši výdajů 82.127.000,- Kč jako přebytkový se splátkou úvěrů
4.150.000,- Kč. Přebytek bude převeden do rozpočtové rezervy na příští roky.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Konvalinková, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Slaný, Doleček, Šulová, Tomandl,
Brabec, Havlátová, Ventruba)
0 proti
2 se zdrželo (Bernátová, Procházka)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-7.1/2014
7.2. Rozpočtový výhled na rok 2017
V podkladech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového výhledu 2017 včetně komentáře k výhledu
s tabulkami financováním a investičních akcí.
Rozpočtový výhled pro rok 2017 je navržen takto:
Strana příjmů
87.751.000,- Kč
Strana výdajů
109.498.000,- Kč
Splátka úvěrů
-3.700.000,- Kč
Výhled je navržen jako schodkový se schodkem rozpočtu
-21.747.000,- Kč
Schodek bude vyrovnán rozpočtovou rezervou z let minulých, která činní k 1.1.2017 26.353.985,- Kč.
V roce 2017 by hlavní investiční akcí měla být právě výstavba haly-tělocvičny. V rozpočtu nejsou obsaženy
žádné dotační tituly.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Vznesl dotaz kde vezme město příslušnou částku rezervy.
Vedoucí FO - Informoval o způsobu vypracování výhledů a o aktualizaci výše uvedené rezervy vždy k 1.1.
daného roku.
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Návrh na usnesení: ZMM schvaluje bez výhrad rozpočtový výhled na rok 2017 ve výši příjmů 87.751.000,Kč a ve výši výdajů 109.498.000,- Kč jako schodkový se splátkou úvěrů 3.700.000,- Kč. Schodek rozpočtu
bude vyrovnán z rozpočtové rezervy minulých let.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Konvalinková, Mikuš, Skalník, Kratochvíl, Slaný, Brabec, Šulová, Tomandl,
Doleček, Havlátová, Ventruba)
0 proti
2 se zdrželo (Bernátová, Procházka)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-7.2/2014

Bod 8 – Víceúčelová sportovní hala-zahájení příprav k realizaci
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi dokumenty včetně komentáře a návrhů na přijetí usnesení k oficiálnímu zahájení příprav
pro budoucí výstavbu víceúčelové sportovní haly. První kroky ještě v předchozím volebním období.
Následně byl vypracován investiční záměr „Výstavby víceúčelové sportovní haly Modřice“. Na jeho základě
byl projednán s odbornou firmou další postup, který dnes je předložen k projednání a schválení v ZMM.
V diskusi vystoupili:
Chybíková
- Podala podrobnější informace o postupu přípravy a realizaci architektonické soutěže a
odpovídala na dotazy zastupitelů k předloženým podkladům. Vyzvala zastupitele
k předkládání návrhů na členy poroty architektonické souže.
Informovala o náplni činnosti poradní komise, která bude koordinovat vyhotovení
stavebního projektu na základě ankety mezi obyvateli.
Informovala o zpracovateli soutěžních podmínek firmě DEA energetická agentura s.r.o.
Kratochvíl
- Vznesl dotaz na způsob prezentace návrhů od občanů.
Mikuš
- Vznesl dotaz na náplň poradní skupiny.
Tomandl
- Požadoval vybudování bazénu v hale o rozměrech 6x25m.
Procházka
- Navrhl prezentaci námětů od občanů v rámci veřejného projednání.
Skalník
- Vznesl dotaz na financování provozu projektu víceúčelové sportovní haly jako
samofinancovatelného nebo sociálního projektu města.
Předsedající
- podal informace o začlenění bazénu do projektu a o budoucím provozu haly co by
soběstačného zařízení.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje záměr výstavby víceúčelové sportovní haly a jejího umístění s přímým
napojením na budovu Základní školy v prostoru stávající sokolovny, rodinného domu Benešova 280 včetně
zahrady, parku přilehlého k Základní škole Benešova na pozemcích par. č. 913, 916, 917 a 918/3 a na
částech pozemků par. č. 912, 914, 915/4 a 915/1 v k. ú. Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-8.1.1/2014
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje vypsání architektonické soutěže o návrh stavby víceúčelové sportovní
haly a pověřuje jejím provedením RMM na doporučení pracovní skupiny.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-8.1.2/2014
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Návrh na usnesení: ZMM pověřuje RMM přípravou výběrového řízení na zpracovatele projektu
víceúčelové sportovní haly navazujícího na architektonickou soutěž.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-8.1.3/2014
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje Poradní pracovní skupinu pro sestavení stavebního programu
víceúčelové sportovní haly ve složení: Josef Šiška, Hana Chybíková, Pavel Doleček, Erik Mikuš, Tomáš
Kratochvíl, Libor Procházka a Richard Tomandl.
Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-8.1.4/2014
Zastupitelstvo opustil zastupitel Jiří Brabec 22:21 hod. ZMM je stále usnášeníschopné.

Bod 9 – Pojmenování nové ulice
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi návrhy na pojmenování ulice v nové zástavbě v lokalitě za dálnicí D2 ve směru
k Holáseckým jezerům. Ulice je téměř rovnoběžná s dálnicí a v jejím okolí bude dále probíhat výstavba
dalších komerčních objektů. Aby se zamezila záměna s lokalitou U Dálnice, kde je OC Olympia a další
subjekty, je předložen návrh na samostatné pojmenování této ulice a to jako SPLAVISKA (díky přilehlému
biotopu vodní plochy obecně zvaných jako splaviska).
Návrh usneseni: ZMM schvaluje pojmenování ulice v obchodní zóně za dálnicí D2 jako Splaviska.
Další návrhy na pojmenování ulice: občanka Pokorná – Ke Splaviskům
Protinávrh usnesení (Tomandl): ZMM schvaluje pojmenování ulice v obchodí zóně za dálnici D2 jako
„Ke Splaviskům“.
Hlasování o protinávrhu:
7 pro (Chybíková, Tomandl, Mikuš, Skalník, Procházka, Bernátová, Konvalinková)
0 proti
7 se zdrželi (Šiška, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Doleček, Šulová, Havlátová)
Protinávrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje pojmenování ulice v obchodní zóně za dálnicí D2 jako Splaviska.
Hlasování o návrhu usnesení:
8 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Doleček, Šulová, Havlátová, Slaný, Kratochvíl)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
3 se zdrželo (Mikuš, Skalník, Konvalinková)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-9.1/2014
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Bod 10 – Složení inventarizačních komisí
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi Přílohu č. 1 k směrnici o inventarizaci – plán inventur na rok 2014, ve kterém je složení
inventarizačních komisí. Složení inventarizačních komisí z důvodu konání komunálních voleb projednala a
schválila RMM po ustavujícím zasedání ZMM. ZMM je předloženo pouze na vědomí.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Vznesl dotaz na dobu provedení inventur zda v pracovní době úřadu.
Vedoucí FO - Podal informace o termínech inventur dle dohod jednotlivých dílčích komisí.
Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí Přílohu č. 1 ke směrnici o inventarizaci majetku města Modřice –
Plán inventur nárok 2014.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-10.1/2014

Bod 11 – Projednání obecně závazných vyhlášek
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi žádost společnosti European Data Project s.r.o., Komořany 146 a komentář k této
žádosti o doplnění OZV č. 2/2012 „O stanovení míst a času, ve kterých lze provozovat loterie a jiné podobné
hry“ o prostor v nově budované obchodní zóně za dálnicí D2 dnes pojmenované jako ulice Splaviska.
Společnost má záměr v lokalitě vybudovat kasino pod obchodní značkou ADMIRAL.
RMM žádost projednala na své 1. schůzi dne 18.11.2014 se závěrem nedoporučil změnu OZV č. 2/2012.
V diskusi vystoupili:
Skalník
- Vznesl podnět na město o zákazu všech zbývajících míst s hracími přístroji ve městě a
povolení provozu pouze mimo centrum města.
Předsedající
- Odpovídal na dotazy zastupitelů s odkazem na zachování platnosti schválené OZV č.
2/2012.
Návrh na usnesení: ZMM zamítá doplnění OZV č. 2/2012 „O stanovení míst a času ve kterých lze
provozovat loterie a jiné podobné hry“ o ulici Splaviska.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-11.1/2014

Bod 12 – Zvolení pověřeného strážníka Městské policie Modřice
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi návrh na pověření určeného strážníka Městské policie Modřice, který bude přímo
odpovědný za zabezpečení chodu městské policie a pověřen jeho koordinací. Z cca ročního působení všech 8
strážníků navrhl starosta jako velitel městské policie pověřit určeným strážníkem Městské policie Modřice
pana Lukáše Krakowczyka se schválením rozsahu jeho pověření. Obsah obdrželi zastupitelé v podkladech.
Návrh usnesení: ZMM pověřuje určeným strážníkem Městské policie Modřice pana Lukáše Krakowczyka a
schvaluje rozsah pověření určeného strážníka Městské policie Modřice.
V diskusi vystoupili:
Mikuš
- Vznesl dotaz na základě jakých kritérií byl vybrán, odkaz na jeho věk, manažerské
zkušenosti, kvalifikace a výsledky psychotestů.
Konvaliková - Požadavek na přezkoumání vhodnosti manažerských schopností navrhovaného strážníka.
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Tomandl
Ventruba
Šiška

- Navrhl sestavení komise z Kontrolního výboru a zastupitele Ventruby pro ohodnocení
činnosti městské policie k zajištění odpovědného výboru určeného strážníka.
- Okomentoval ze svého pohledu osobu pana Krakowczyka a doporučil jeho ustanovení
určeným strážníkem ve vztahu k jeho jednání a schopnostem ve výkonu postu strážníka.
- Starosta města a velitel MP - informoval o důvodu návrhu na určeného strážníka ve vztahu
k jeho schopnosti koordinovat činnost městské policie (téměř roční působení co by styčného
strážníka se starostem), vystupováním, aktivním jednáním a vztahu k rodnému městu. Dále
uvedl, že jeho věk ani žádná praxe u Policie České republiky není rozhodující, ale jeho
schopnosti pro výkon této funkce.

Protinávrh na usnesení (Tomandl): ZMM pověřuje Kontrolní výbor a zastupitele Ventrubu provedením
šetření u Městské policie Modřice za účelem doporučení na pověřeného určeného strážníka městské policie
s předložením výsledku na březnovém ZMM 2015.
Hlasování o protinávrhu:
9 pro (Šiška, Chybíková, Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková, Kratochvíl, Bernátová, Procházka)
1 proti (Doleček)
4 se zdrželi (Ventruba, Šulová, Slaný, Havlátová)
Protinávrh byl přijat pod pořadovým číslem 2Z-12.1/2014

Bod 13 – Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2015
Zastupitelé obdrželi podklady předem.
Zastupitelé obdrželi návrh plánu činnosti orgánů města Modřice pro rok 2015. Zasedání ZMM jsou navržena
1x za 3 měsíce dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a schůze RMM
každý měsíc. Tento plán nevylučuje uskutečnění mimořádných zasedání ZMM nebo schůzí RMM. Zasedání
výborů a komisí se řídí interními plány jednotlivých orgánů. V plánu jsou také navrženy plánované
pravidelné body zasedání ZMM i RMM.
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2015.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-13.1/2014

Bod 14 – Různé, diskuse
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
14.1. Odmítnutí finančního daru paní Olgou Vaňkovou
Zastupitelé obdrželi oznámení paní Olgy Vaňkové, nám. Svobody 171, Modřice o odmítnutí odsouhlaseného
finančního daru ve výši 50.000,- Kč na zabezpečení oprav statiky rodinného domu nám. Svobody 171. Dar
byl poskytnut na základě žádosti paní Vaňkové zastupitelstvem v předchozím volebním období v roce 2014.
Odmítnutí bere ZMM pouze na vědomí.
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Navrhla uložit úkol starostovi města na svolání jednání s manželi V. o případném odkupu
objektu rodinného domu nám. Svobody 171 městem Modřice s podáním zprávy na příštím
zasedání ZMM.

Zápis č. 2/2014 ze zasedání ZMM

Strana 20 (celkem 21)
Volební období 2014-2018
Zapsala Dagmar Hošková, DiS
dne 8.12.2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Návrh na usnesení: ZMM bere na vědomí odmítnutí schváleného finančního daru ve výši 50.000,- Kč na
opravu rodinného domu nám. Svobody 171 paní O. V.
Hlasování o návrhu usnesení:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-14.1/2014
14.2. Návrh tarifu stočného pro rok 2015
Zastupitelé obdrželi přípis BVaK a.s., ve kterém je předložen návrh tarifu stočného v Modřicích pro rok
2015 a úpravu nájemného za využívání kanalizační sítě města Modřice společností BVaK a.s.
Výše tarifu stočného je stanovena na částku 33,36 Kč/m3 bez DPH což je o 1 Kč více jak v roce 2014.
Současně s touto změnou navrhuje BVaK a.s. úpravu nájemného na 4.750.000,- Kč bez DPH, což je o
150.000,- Kč více jak v roce 2014.
V diskusi vystoupili:
Konvalinková - Vznesla dotaz na možnost právní porady na městském úřadě ve věci stanovení platby
stočného v lokalitě Bobrava.
Předsedající
- Informoval o možnostech a způsobu kontaktu s právníkem města (telefonicky, e-mail).
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje tarif stočného ve městě Modřice ve výši 33,36 Kč/m3 bez DPH a cenu
nájemného za užívání kanalizační sítě města Modřice ve výši 4.750.000,- Kč bez DPH.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Doleček, Šulová, Havlátová, Procházka, Skalník, Mikuš,
Konvalinková, Kratochvíl, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Bernátová)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-14.2/2014
14.3. Příspěvek na financování IDS JmK na rok 2015
Zastupitelé obdrželi „chybně“ vyčíslený Příspěvek na financování systému IDS Jmk na rok 2014. V rámci
zasedání byl předložen správný dokument vyčíslení Příspěvku města na financování systému IDS stanovení
dle počtu obyvatel k 1.1.2014 (4 893 obyvatel).
Jedná se o pravidelný příspěvek obcí do systému IDS, který je stanoven částkou na 1 obyvatele ve výši 50,Kč.
Celkový počet obyvatel města Modřice je k 1. 1. 2014
Pro město je stanoven poplatek na rok 2015 ve výši 244.650,- Kč.
Pro informaci předloženy platby z předchozích let:
2014
240.450,- (4 809 obyvatel)
2013
237.100,- (4 742 obyvatel)
2012
221.050,- (4 421 obyvatel
Diskuse neproběhla
Návrh na usnesení: ZMM schvaluje finanční příspěvek města Modřice do fondu financování IDS JmK na
rok 2015 ve výši 244.650,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Doleček, Šulová, Havlátová, Procházka, Skalník, Mikuš,
Konvalinková, Kratochvíl, Tomandl)
1 proti (Bernátová)
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-14.3/2014
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14.4. Příspěvek na financování rozšíření nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JmK na rok 2015
Zastupitelé obdrželi přípis JmK od náměstka hejtmana Bc. Zdeňka Pavlíka na úhradu Příspěvku na
financování rozšíření nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JmK na rok 2015 pro město Modřice a to na
základě čl. V odst. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK ve výši 459.506,- Kč. Příspěvek
pokrývá provoz noční linky č. 94 z města Brna do Modřice a zpět.
Pro informaci předloženy platby z předchozích let:
2014 – 437.561,- Kč
2013 – 434.925,- Kč
2012 – 433.679,- Kč
2011 – 459.669,- Kč
V diskusi vystoupili:
Tomandl
- Vznesl dotaz na zařazení Modřic do tarifního pásma 2.
Předsedající
- Podal informaci o způsobu stanovení tarifních pásem dle katastrálních území.
Návrh na usnesení: 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 2015 částku ve výši
459.506,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
13 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Doleček, Šulová, Havlátová, Procházka, Skalník, Mikuš,
Konvalinková, Kratochvíl, Tomandl)
1 proti (Bernátová)
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 2Z-14.4/2014
DISKUSE, RŮZNÉ
V diskusi vystoupili:
Bernátová
- Vvznesla požadavek na ustanovení náhrady výdělku pro zastupitele při výkonu jejich
funkce, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, jejich splatnost a rozsah.
Zastupitelce doporučeno zpracování návrhu na náhrady do příštího zasedání ZMM.
Další dotaz vznesla na průběh kauzy s firmou GAS Transport o způsobu průběhu plateb.
Platby probíhají a doposud nebylo kompletně uhrazeno. Obnovení soudního stání, termín
předá zastupitelům starosta.
Dále zastupitelka požaduje informace o obsazenosti bytů v PBDS.
Mikuš
- Dal podnět na prověření termínů doručování zpravodaje.
Konvalinková - Navrhla vybudování dětského hřiště v lokalitě Bobrava, ke kterému předloží možné plochy
k realizaci.
Občanka P.
- Navrhla vytvoření orientačních čísel v Modřicích a vznesla dotaz na stanovení
konkrétního počtu povolených hracích přístrojů na jedné adrese.
Občan H.
- Vznesl dotaz na odpovědnost za řádné přebírání oprav na komunikacích z důvodu
kvality prováděných prací.
Občanka H.
- Vznesla požadavek na zajištění lávky pro pěší přes náhon proti pádu chodců do koryta
náhonu v čelech mostu.
Předsedající
- Podal informace občanům o zvýšení kontroly oprav komunikací, o jednání k zabezpečení
účelové lávky přes náhon, o vzniku komplikací pro občany v případě zřízení orientačních
čísel a o omezených pravomocech města k umístění počtu hracích přístrojů a terminálů.

Ukončeno v 23:35 hodin
Ověřovatelé:

Ing. Josef Šiška
starosta města
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