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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1144//22001155  
 z 14. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 7. prosince 2015 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice 

  Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5, jmenovitě viz             

prezenční listina) 

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovu, DiS  

RMM schvaluje navržený program 14. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

Usnesení 14R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

  

Bod 2  – Zpráva o činnosti Redakční rady - Mgr. Koubková 

Usnesení 14R-2.1/2015: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti Redakční rady a plně schvaluje a podporuje  

činnost Redakční rady Zpravodaje Modřice. 

 

Bod 3 – Upřesnění příprav a programu 6. zasedání ZMM 

Usnesení 14R-3.1/2015: RMM schvaluje přípravu 6. veřejného zasedání ZMM. 

 

Bod 4 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 14R-4.1/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko-organizačních služeb v oblasti 

Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v ceně 7.833,- Kč/měsíčně mezi městem Modřice 

(objednatel) a Jaroslavem Plškem (poskytovatel). 

 

Usnesení 14R-4.2.1/2015: RMM schvaluje ukončení Dohody o spolupráci při sběru použitého textilu mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou E+B textil s.r.o. (poskytovatel) z roku 2000. 

 

Usnesení 14R-4.2.2/2015: RMM schvaluje Dohodu o spolupráci při sběru použitého textilu mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou E+B textil s.r.o. (poskytovatel) na rozmístění 3 ks kontejnerů na textil ve městě 

Modřice za cenu 1500,- Kč/ks/rok bez DPH. 

 

Usnesení 14R-4.3/2015: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 333/3 za cenu 1500,- 

Kč/m2 mezi městem Modřice (prodávající) a J.Š. (kupující). 

 

Usnesení 14R-4.4/2015: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-01433003566/001 mezi  

městem Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce a.s., (oprávněný) na vedení přeložky NNk po  

pozemcích par. č. 2056/1 a 1344/1 za jednorázovou cenu břemene 250,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 14R-4.5/2015: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku par. č. 964/2 o výměře nájmu 350 m2  

za cenu 1.400,- Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. H. (nájemce).  

 

Usnesení 14R-4.6/2015: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_146083 děl 

hudebních při akci předhodová zábava a kácení máje 2015 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., (poskytovatel) za celkovou cenu 2.340,- Kč vč. 

DPH. 

 

Usnesení 14R-4.7/2015: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_146091 děl 

hudebních při 77. komorním koncertu dne 21. 10. 2015 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., (poskytovatel) za cenu 415,- Kč vč. DPH. 

 

Bod 5 – Projednání podnikatelských aktivit 

Usnesení 14R-5.1/2015: RMM bere na vědomí nabídku na odkup pozemků par. č. 793/2 a 793/11 za cenu  

250.000,- Kč od paní M. N. a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením nákupu pozemků. 
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Usnesení 14R-5.2/2015: RMM bere na vědomí žádost o odkup části pozemku par. č. 2025/1 o výměře cca 13  

m2 předloženou firmou DIRS BD s.r.o. a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 14R-5.3/2015: RMM bere na vědomí žádost společnosti InfoTel spol., s.r.o. o udělení souhlasu 

s umístěním sítě el. komunikací pro bytové domy v majetku města Modřice. Město Modřice se vyjádří po 

vyřešení možnosti umístění kabelových tras na území města. 

 

Bod 6 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 14R-6.1.1/2015: RMM  schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 40 v Pasivním bytovém domě 

pro seniory mezi městem Modřice (pronajímatel) a manželi P. a E. H. (nájemci) k 31. 1. 2016. 

 

Usnesení 14R-6.1.2/2015:RMM schvaluje Dohodu o složení jistoty na úhradu vyúčtování služeb v Pasivním 

bytovém domě pro seniory mezi městem Modřice (pronajímatel) a manželi P. a E. H. (nájemci). 

 

Bod 7 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

Usnesení 14R-7.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 12/2015 z jednání KSDÚP ze dne 1. 12. 2015 a 

souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 14R-7.2/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Finančního výboru ze dne 18. 11. 2015 a  

postupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 14R-7.3/2015: RMM bere na vědomí zápis z kontroly Údržby veřejných prostranství ze dne 11. 11. 

2015 včetně příloh a Zprávu o činnosti Kontrolního výboru - analýza činnosti Redakční rady ze dne 2. 11. 

2015. 

 

Usnesení 14R-7.4/2015: RMM bere na vědomí zápisy Muzejního spolku Modřice ze dne 2. 11. 2015 a 30. 11.  

2015. 
 

Usnesení 14R-7.5/2015: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc listopad 

2015. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse  

Usnesení 14R-8.1.1/2015: RMM schvaluje za členy Komise pro jednání se zájemci na dodavatele projektové 

dokumentace veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní hala Modřice-projektová dokumentace“ Josefa Šišku, 

Hanu Chybíkovou, Ludvika Gryma, Evu Mattušovou, Květoslavu Höklovou, Libora Kočíře, Erika Mikuše, 

Libora Procházku, Tomáše Kratochvíla, Richarda Tomandla a Pavla Dolečka. 
 

Usnesení 14R-8.1.2/2015: RMM schvaluje náhradníky členů Komise pro jednání se zájemci na dodavatele 

projektové dokumentace veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní hala Modřice - projektová dokumentace“ 

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

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

 

Usnesení 14R-8.2/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 23/2015 Analýza a vyhodnocení rizik v oblasti  

BOZPO pro město Modřice. 

 

Usnesení 14R-8.3/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 25/2015 Poskytování osobních ochranných  

pracovních prostředků pro město Modřice. 
 

Usnesení 14R-8.4/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 26/2015 pro provádění a organizaci bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v Pasivním bytovém domě pro seniory. 

 

Usnesení 14R-8.5/2015: RMM schvaluje změnu Kanalizačního řádu pro statuární město Brno, město Kuřim a  

Modřice, obce Česká a Želešice v kapitole 7.0 Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod  

vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
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Usnesení 14R-8.6/2015: RMM schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity žáků v Základní škole Modřice,  

okres Brno-venkov, příspěvková organizace na 550 žáků na dobu neurčitou. 
 

Usnesení 14R-8.7/2015: RMM  schvaluje změnu odpisového plánu majetku Základní škole Modřice na rok  

2015 dle skutečné realizace a skutečné ceny nově pořízeného majetku ve výši odpisů 1.424.350,52 Kč. 
  

Usnesení 14R-8.8/2015: RMM  jako zástupce zřizovatele Základní školy Modřice schvaluje ředitelce 

Základní školy Modřice Mgr. Kateřině Koubkové pololetní odměnu ve výši 31.500,- Kč za plnění povinností 

nad rámec své funkce a za zabezpečení financování školního psychologa, která bude vyplacena z prostředků 

MŠMT. 
  

Usnesení 14R-8.9/2015: RMM schvaluje Základní škole Modřice přijetí věcného daru 36 knih v celkové  

hodnotě 6.259,- Kč od pana L. P. 
  

Usnesení 14R-8.10/2015: RMM schvaluje změnu odpisového plánu majetku Mateřské školy Modřice na rok  

2015 dle skutečné ceny nově pořízeného majetku ve výši odpisů 704.532,- Kč. 

 

Usnesení 14R-8.11/2015: RMM schvaluje ředitelce Mateřské školy Modřice Mgr. Stanislavě Šikulové  

pololetní odměnu ve výši 26.000,- Kč za plnění povinností nad rámec své funkce, která bude vyplacena  

z provozních prostředků mateřské školy. 
 

Usnesení 14R-8.12/2015: RMM schvaluje pojištění majetku rodinného domu nám. Svobody 27 u 

Koooperativa pojišťovna a.s. za cenu 299,- Kč/rok a pověřuje starostou města podpisem pojistné smlouvy. 

 

Usnesení 14R-8.13/2015: RMM schvaluje prezentaci města Modřice v deníku Rovnost v rozsahu ½ strany 4x  

v roce 2016 za cenu 5.100,- Kč za prezentaci bez DPH. 
   

Usnesení 14R-8.14/2015: RMM zamítá příspěvek na zřízení babyboxu nové generace v Břeclavi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


