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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1133//22001155  
 z 13. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 3. listopadu 2015 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice 

  Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4, jmenovitě viz             

prezenční listina, řádně omluvena radní Šulová) 

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovu, DiS  

RMM schvaluje navržený program 13. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

  

Usnesení 13R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

  

Bod 2  – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 13R-2.1/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2013 mezi městem Modřice 

(objednatel) a Ing. arch. Alenou Košťálovou (zhotovitel) na zpracování projektové dokumentace Územního 

plánu Modřice pro 2. veřejné projednání v ceně 45.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 13R-2.2/2015: RMM schvaluje Dohodou o provedení záchranného archeologického výzkumu na 

akci „Modřice, U Hřiště - prodloužení dešťové kanalizace“ mezi městem Modřice (objednatel) a Ústavem 

archeologické památkové péče Brno (zhotovitel) v cenách I. etapa 2.000,- Kč a II. etapa VŠ pracovník 420,- 

Kč/hod., SŠ pracovník 300,- Kč/hod., dělník specialista 200,- Kč/hod. a dělník 150,- Kč/hod. vše bez DPH. 

 

Usnesení 13R-2.3/2015: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytové jednotky v objektu Benešova 274  

mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. V. (nájemce) k 4. 11. 2015. 

 

Usnesení 13R-2.4/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pokoje v rodinném domě Komenského 501 

v ceně 3.300,- Kč/měsíčně mezi O. J. zastoupenou opatrovníkem městem Modřice (pronajímatel) a panem  

K. J. (nájemce). 

 

Usnesení 13R-2.5/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pokoje v rodinném domě Komenského 501 

v ceně 3.300,- Kč/měsíčně mezi O. J. zastoupenou opatrovníkem městem Modřice (pronajímatel) a panem  

P. D. (nájemce). 

 

Usnesení 13R-2.6/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pokoje v rodinném domě Komenského 501 

v ceně 2.500,- Kč/měsíčně mezi O. J. zastoupenou opatrovníkem městem Modřice (pronajímatel) a panem  

R. M. (nájemce). 

 

Usnesení 13R-2.7/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě pro činnost organizátora soutěže 

mezi městem Modřice (příkazce) a firmou DEA Energetická agentura, s.r.o. (příkazník) o navýšení původní 

ceny o 8.000,- Kč bez DPH z důvodu prodloužení průběhu architektonické soutěže. 

 

Bod 3 – Projednání podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 13R-3.1/2015: RMM bere na vědomí výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o 

sdělení zájmu města Modřice o převod pozemku par. č. 605/2 a postupuje ji do projednání v ZMM 

s doporučením schválení bezplatného převodu pozemků do majetku města. 
  

Usnesení 13R-3.2/2015: RMM bere na vědomí nabídku realitní kanceláře Lion Reality, s.r.o. na prodej 

pozemku par. č. 460/12 o výměře 2.156 m2 za cenu 312.000,- Kč a podstupuje ji do projednání v ZMM 

s doporučením schválení nákupu pozemku dle nabídky. 
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Usnesení 13R-3.3/2015: RMM pověřuje Majetkový odbor města svoláním osobní schůzky mezi městem 

Modřice a společností Bobrava spol. s.r.o. v otázce vypořádání případného převodu vodovodu a kanalizace 

v lokalitě Bobrava.  
   

Usnesení 13R-3.4/2015: RMM zamítá žádost paní N. V. k pronájmu areálu Pod Kaštany dne 31. 12. 2015 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

 

Usnesení 13R-5.1.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 11/2015 KSDÚP a souhlasí s navrženými závěry. 

 

Usnesení 13R-5.1.2/2015: RMM souhlasí s předloženou opravenou dokumentací pro „Novostavbu bytového 

domu se 6 bytovými jednotkami, s novostavbou garáží pro 6 aut a se 6 otevřenými parkovacími stáními na 

pozemku par. č. 430 a 431, k.ú. Modřice“ v ulici K Náhonu. 

 

Usnesení 13R-5.2/2015: RMM schvaluje odměny členům komisí RMM, Muzejního spolku a Redakční rady 

za II. pololetí 2015. 

 

Usnesení 13R-5.3/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru ze dne 21. 10. 2015 

a postupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 13R-5.4/2015: RMM bere na vědomí Vánoční výstavu v městském muzeu s tématikou „Od 

štědrovečerního stolu k vánočnímu stromku“ a schvaluje smlouvu s paní J. P. na aranžerské práce při přípravě 

výstavy. 

 

Usnesení 13R-5.5/2015: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc říjen 2015. 
 

Bod 6 – Příprava prosincového zasedání ZMM  

 

Usnesení 13R-6.1/2015: RMM schvaluje návrh programu 6. prosincového zasedání ZMM. 

 

Usnesení 13R-6.2/2015: RMM bere na vědomí přípravu jednotlivých bodů programu 6. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Víceúčelová sportovní hala Modřice-jednací řízení bez uveřejnění  

 

Usnesení 13R-7.1/2015: RMM bere na vědomí rozpracovaný text „Výzva k podání nabídek a prokázání 

splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby - Víceúčelová sportovní hala Modřice - projektová 

dokumentace“ a pověřuje starostu a místostarostku jejím dopracováním a projednáním v hodnotící komisi. 

 

Usnesení 13R-7.2/2015: RMM bere na vědomí rozpracovaný text „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

na služby zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci Víceúčelová sportovní hala Modřice - 

projektová dokumentace“ vč. příloh a pověřuje starostu a místostarostku jejím dopracováním  a projednáním 

v hodnotící komisi. 
 

Usnesení 13R-7.3/2015: RMM schvaluje za členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek 

na výběr dodavatele projektové dokumentace akce „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ Josefa Šišku, Hanu 

Chybíkovou, Ludvíka Gryma, Evu Mattušovou, Květoslavu Höklovou, Libora Kočíře, Erika Mikuše, Libora 

Procházku, Tomáše Kratochvíla, Richarda Tomandla a Pavla Dolečka. 
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Usnesení 13R-7.4/2015: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek na výběr dodavatele projektové dokumentace akce „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ 

Jiřího Ventrubu, Luboše Sekerku, Pavla Juru, Jana Mattuše, Kateřinu Habartovou, Emila Pastvu, Jana 

Skalníka, Sylvu Bernátovou, Petra Jahodu, Luďka Slaného a Ivana Dolečka.  
 

Bod 8 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 13R-8.1/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 24/2015 Plán zimní údržby místních komunikací 

ve městě Modřice. 
  

Usnesení 13R-8.2/2015: RMM schvaluje Nařízení města č. 1/2015, kterým se vymezují úseky místních  

komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajištuje sjízdnost a schůdnost  

odstraňováním sněhu a náledí, a které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti  

chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic. 

 

Usnesení 13R-8.3/2015: RMM ukládá všem radním do příští schůze RMM připomínkovat text obecně  

závazné vyhlášky k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku ve městě Modřice. 
  

Usnesení 13R-8.4/2015: RMM schvaluje výzvu k přihlášení zájemců na pracovní pozici asistentka starosty  

jako zástup za rodičovskou dovolenou. 
   

Usnesení 13R-8.5/2015: RMM schvaluje výzvu k přihlášení zájemců na pracovní pozici  

knihovník/knihovnice městské knihovny Modřice. 

 

Usnesení 13R-8.6/2015: RMM schvaluje výzvu k přihlášení zájemců na pracovní pozici strážník Městské 

policie Modřice. 

  

Usnesení 13R-8.7/2015: RMM schvaluje zástupci zbrojíře Městské policie Modřice strážníky Lukáše  

Krakowczyka, Ing. Davida Tůmy, Miroslava Havelku a Martina Švestku. 
  

Usnesení 13R-8.8/2015: RMM bere na vědomí Analýzu pojistného trhu a posouzení rozsahu a výhodnosti  

aktuálně platného sjednaného pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Modřice na rok 2016, schvaluje  

pojištění majetku a odpovědnosti u Kooperativa pojišťovna, a.s. ve výši 95.890,- Kč a pojištění vozidel u  

České podnikatelské pojišťovny, a.s. ve výši 55.047,- Kč a pověřuje starostu města podpisem pojistných  

smluv. 
  

Usnesení 13R-8.9/2015: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na vypracování „Manuálu zelených ploch“  

od firmy Ing. Jakub Finger za cenu 112.380,- bez DPH. 
 

Usnesení 13R-8.10/2015: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na zimní údržbu lokality Bobrava od firmy  

FALKY, spol. s.r.o. za cenu 28.980,- Kč/měsíčně s DPH na období 11/2015 - 3/2016.  

 

Usnesení 13R-8.11/2015: RMM schvaluje Základní škole Modřice vyřazení nepotřebného majetku dle 

přiloženého soupis z důvodu jeho zastaralosti a nefunkčnosti a požaduje předložení protokolu o vyřazení 

nepotřebného majetku. 
 

Usnesení 13R-8.12/2015: RMM schvaluje Základní škole Modřice přijetí věcného daru v podobě 4 ks ping- 

pongových sad vč. míčků a 111 ks plastových podsedáků v celkové hodnotě 9.804,- Kč od SRPŠ při ZŠ 

Modřice. 
 

Usnesení 13R-8.13/2015: RMM schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy Modřice ve školním  

roce 2014/2015. 
  

Usnesení 13R-8.14/2015: RMM schvaluje Městské knihovně Modřice seznam knih k vyřazení pro jejich  

nečtenost nebo duplicitu. 
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Usnesení 13R-8.15/2015: RMM schvaluje mimořádné odměny pro vedení Folklórního kroužku za rok 2015 

za vzornou reprezentaci města: C. 1.200,- Kč, G. 1.200,- Kč, Č. 1.200,- Kč, V. 1.200,- Kč, J. 1.000,- Kč, M. 

1.000,- Kč. 

 

Usnesení 13R-8.16/2015: RMM schvaluje prezentaci města v publikaci Městská heraldika vydávaná 

společností KAM po Česku, z.s. v ceně prezentace 1.450,- Kč bez DPH. 
 

Usnesení 13R-8.17/2015: RMM zamítá nabídku pana Ing. Jana Verčimáka na prezentaci města propagační  

brožurou „Město Modřice v křížovkách“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…......................................................................           ........................................................................ 

   místostarostka města Ing. Hana Chybíková       starosta města Ing. Josef Šiška 


