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USNESENÍ Č. 16/2014

z 16. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 9. června v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 13. zastupitelů, jmenovitě viz. prezenční listina)
Usnesení 16.Ú/2014: ZMM schvaluje zapisovatelkou 16. řádného veřejného zasedání ZMM Dagmar
Hoškovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 16. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Martina Petříka a
zastupitele Jiřího Brabce.
ZMM schvaluje program 16. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 16.1/2014: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti Městského úřadu
Modřice a Rady města Modřice za období od 10.3.2014 do 9.6.2014.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 16.2/2014: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
18:15 hodin příchod zastupitelky Sylvy Bernátové
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Bod 3 – Volba přísedících u Okresního soudu Brno-venkov
Usnesení 16.3.1/2014: ZMM volí do funkce přísedícího u Okresního soudu Brno-venkov za město Modřice
Bc. R. D. L..
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 2013
Usnesení 16.4.1/2014: ZMM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice za
období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bez výhrad.
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
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Usnesení 16.4.2/2014: ZMM zjistilo, že závěrka města Modřice za rok 2013 poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tuto účetní závěrku schvaluje. Výsledek
hospodaření ve výši 28.821.745,22 Kč schvaluje ZMM převést na účet 432 – Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení 16.4.3/2014: ZMM schvaluje závěrečný účet města Modřice za rok 2013 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2013 příloha B. a přijímá
tato nápravná opatření:
- Město vypracuje nápravná opatření na nedostatky vyplývající ze zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města v roce 2013 příloha B. do 30.6.2014.
- Město seznámí ZMM s přijatými nápravnými opatřeními a s jejich plněním na příštím zasedání
ZMM.
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Bod 5 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 16.5.1/2014: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 2025/16 o výměře 173 m2 za cenu 1.500,Kč/m2 společnosti DIRS BD s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování:
12 pro
2 proti (Bernátová, Procházka)
0 se zdržel
Usnesení 16.5.2.1/2014: ZMM schvaluje podjatost při hlasování o prodeji pozemku p.č. 991/42 o výměře
27 m2 zastupitele Jiřího Brabce a vylučuje jej z hlasování k usnesení tohoto bodu.
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.5.2.2/2014: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 991/42 o výměře 27 m2 za cenu 1.500 Kč/m2
manželům Brabcovým a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Zastupitel Brabec byl z hlasování vyloučen.
Usnesení 16.5.3/2014: ZMM schvaluje bezplatnou směnu pozemků p.č. 73/5 a 72/9 o celkové výměře 4m2
v majetku Ing. D. za pozemky p.č. 72/10, 72/11 a 2031/21 o celkové výměře 3m2 v majetku města Modřice.
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.5.4/2014: ZMM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1097/2, 2038/2 a 2056/8 o celkové
výměře 323 m2 včetně Darovací smlouvy mezi městem Modřice (dárce) a JmK (obdarovaný).
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
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Usnesení 16.5.5/2014: ZMM schvaluje nákup pozemku p.č. 460/187 o výměře 4.393 m2 a pověřuje RMM a
starostu města v jednání o konečné ceně za m2 s navrhovatelem panem H.
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 se zdrželi
18:47 odchod zastupitelky Matějkové
Usnesení 16.5.6.1/2014: ZMM ruší platnost usnesení ZMM č. 14.3.1/2013.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.5.6.2/2014: ZMM schvaluje prodej části pozemku p.č. 994/13 o výměře 84 m2 za cenu 1.500,Kč/m2 manželům H. a manželům K. do podílového spoluvlastnictví v poměru ½ každý manželský pár.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.5.7/2014: ZMM zamítá nabídku paní H. na směnu pozemků v lokalitě U Vlečky.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.5.8/2014: ZMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Modřice
(oprávněný) a společností Bobrava, spol. s.r.o. (povinný) na vedení VO po pozemku p.č. 1605/204 v k.ú.
Modřice za cenu 1,- Kč vč. DPH.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.5.9/2014: ZMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena mezi
městem Modřice (budoucí oprávněný) a Jihomoravským krajem (budoucí povinný) na vedení VO po
pozemku p.č. 2040 v k.ú. Modřice.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Bod 6 – Projednání hospodaření města za rok 2014
Usnesení 16.6.1/2014: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-4/2014.
Hlasování:
10 pro
0 proti
3 se zdržel (Bernátová, Procházka, Kratochvíl)
Usnesení 16.6.2/2014: ZMM schvaluje pololetní odměny členům KV a FV, kteří nejsou členy ZMM ve výši
Ing. Vostrejš 1.000,- Kč, Ing. Jahoda 1.000,- Kč a RNDr. Žák 1.000,- Kč.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
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Usnesení 16.6.3/2014: ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014 provedené RMM dle usnesení
ZMM č. 7.4.1.2/2012 bod 1 písm. a).
Hlasování:
10 pro
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdrželi (Kratochvíl)
Usnesení 16.6.4/2014: ZMM schvaluje Rozpočtové opatření platů č. 1/2014 bez výhrad.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.6.5/2014: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 na straně příjmů po rozpočtovém
opatření 90.195.600,- Kč na straně výdajů po rozpočtovém opatření 111.101.100,- Kč, financování čerpáním
úvěru ve výši 15.336.700,- Kč a splátky úvěrů ve výši 5.600.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán
z rozpočtové rezervy let minulých.
Hlasování:
10 pro
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Procházka, Kratochvíl)
Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 16.7.1/2014: ZMM bere na vědomí zápis č. 033, č. 034 a č. 035 ze zasedání Finančního výboru.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení 16.7.2/2014: ZMM bere na vědomí zápis č. 3-4/2014 a zápis č. 5/2014 z jednání KV a zápis
z kontroly provedené dne 14.3.2014 KV ZMM na Přidělování obecních bytů v majetku města Modřice,
jejich financování a hospodaření s nimi vč. stanoviska k tomuto zápisu.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 16.8.1/2014: ZMM zamítá žádost M. H. o změnu funkčního využití parcely číslo 1523/47 změnou
ÚP.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení 16.8.2/2014: ZMM zamítá žádost obce Želešice na zajištění strážní služby v obci Želešice MP
Modřice.
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo

…......................................................................
místostarostka města Ing. Hana Chybíková

........................................................................
starosta města Ing. Josef Šiška

