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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1177//22001166  
 z 17. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. března 2016 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 17. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 17R-1.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích 

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Rozpracování úkolů uložených na březnovém ZMM 

 

Usnesení 17R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracovanosti úkolů uložených RMM na  

březnovém zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 17R-3.1/2016: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN 

č. 12137832 pro objekt Hybešova 596 mezi městem Modřice (žadatel) a E.ON Distribuce a.s. (provozovatel 

DS). 

 

Usnesení 17R-3.2/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene vedení plynárenského zařízení 

v pozemku par. č. 2090 v k. ú. Modřice za úplatu 863,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a RWE 

GasNet, s.r.o. (oprávněný). 

 

Usnesení 17R-3.3/2016: RMM schvaluje Smlouvu č. 1040005044/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene vedení stavby „Modřice, Chrlická, stavební úprav NN“ po pozemcích par. č. 2020, 2018/1, 2021/1, 

2017, 1851/2, 2102/2, 2138/1 a 2015/1 za úplatu dle sazebníku města Modřice mezi městem Modřice 

(budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 17R-3.4/2016: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_60873 mezi  

městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.  

(poskytovatel) na hudební produkci při komorním koncertu na radnici dne 20. 1. 2016 za cenu 605,- Kč vč.  

DPH. 

 

Usnesení 17R-3.5/2016: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování  VP_2016_61499 mezi  

městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.  

(poskytovatel) na hudební produkci při městském plese 2016 konaném dne 5. 2. 2016 v ceně 3.086,- Kč vč.  

DPH. 

 

Usnesení 17R-3.6/2016: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 1,2C mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a paní S. M. (nájemce). 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 17R-4.1/2016: RMM bere na vědomí žádost MČ Brno-jih o povolení k napojení splaškové 

kanalizace z nemovitostí na ulici Modřické v k.ú. Přízřenice do splaškové kanalizace města Modřice a 

požaduje doložení vodohospodářské přílohy na cílový stav dané lokality napojené do kanalizace města 

Modřice včetně projednání a odsouhlasení provozovatelem kanalizace  města Modřice společností BVK a.s. 
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Usnesení 17R-4.2/2016: RMM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti radnice dne 15. 5. 2016 v době  

od 14 - 19 hodin za cenu 50,- Kč/hodina k vystoupení Divadla hudby a poezie Agadir s nastudováním hry dle  

knihy „Ty vogo, ofsadj!“ o modřickém mládežnickém fotbalu. 

 

Usnesení 17R-4.3/2016: RMM schvaluje pronájem tělocvičny ve dnech 3. – 4. 6. 2016 za celkovou cenu  

4.000,- Kč panu J. P. na zajištění organizace akce Brněnské vokruh vokolo štatlu. 

 

Usnesení 17R-4.4/2016: RMM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti městského úřadu Modřice dne  

10. 4. 2016 za úplatu dle sazebníku města Římskokatolické farnosti Modřice za účelem promítání fotografií. 

 

Bod 5 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

 

Usnesení 17R-6.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 15/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 17R-6.2/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 7  ze zasedání KŽP konaného dne 18. 3. 2016 a plně 

souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 17R-6.3/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 14 ze dne 24. 2. 2016 ze zasedání FV. 

 

Usnesení 17R-6.4/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc únor 2016. 
 

Usnesení 17R-6.5/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 21. 3. 2016. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 17R-7.1/2016: RMM schvaluje aktualizaci plánu činnosti RMM v roce 2016. 
 

Usnesení 17R-7.2/2016: RMM schvaluje podporu petice - žádost o prosazení emisních limitů a metodiky 

řešení pachových látek do novely zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. 

 

Usnesení 17R-7.3.1/2016: RMM bere na vědomí Petici k využití pozemku par. č. 1605/2 a podstupuje ji do 

projednání v ZMM.  

 

Usnesení 17R-7.3.2/2016: RMM ukládá Majetkovému odboru zahájit jednání s majitelem pozemku par.  

č. 1605/2 o možném odkupu pozemku městem. 

 

Usnesení 17R-7.4/2016: RMM potvrzuje výši osobního ohodnocení vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc.  

Kovářové ve výši 32,5 % a příplatek zavedení ve výši 8%. 

 

Usnesení 17R-7.5/2016: RMM schvaluje osobní ohodnocení zaměstnankyni Ventrubové ve výši 20 % a  

zaměstnankyni Sobotkové  ve výši 35 %. 
  

Usnesení 17R-7.6/2016: RMM schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 6.252,- Kč vůči dlužníkovi  

I.K. z důvodu nevymahatelnosti. 
 

Usnesení 17R-7.7.1/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice Roční účetní závěrku za rok 2015 a  

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 z hlavní činnosti ve výši 83.440,18 Kč do rezervního  

fondu a z doplňkové činnosti ve výši 89.356,06 Kč do rezervního fondu a ve výši 40.000,- Kč do fondu  

odměn. 
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Usnesení 17R-7.7.2/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice převod částky 172.796,24 Kč  

z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku. 
 

Usnesení 17R-7.8.1/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice Roční účetní závěrku za rok 2015 a  

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 z hlavní činnosti ve výši 50.399,32 Kč do  

rezervního fondu. 
 

Usnesení 17R-7.8.2/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice převod částky 50.399,32 Kč z rezervního  

fondu do fondu reprodukce investičního majetku. 
  

Usnesení 17R-7.9/2016: RMM zamítá žádost Společenství moravských parkových drah o finanční podporu  

na zajištění akce 5. Parní Olympia 2016 ve dnech 4. - 5. 6. 2016. 

 

Usnesení 17R-7.10/2016: RMM schvaluje Mgr. Ing. E. J. příspěvek v hmotné nouzi ve výši 1.000,-  

Kč za rok 2016. 
  

Usnesení 17R-7.11/2016: RMM schvaluje paní M. P. příspěvek v hmotné nouzi ve výši 1.000,- Kč za rok 

2016. 
  

Usnesení 17R-7.12/2016: RMM schvaluje paní M. F. příspěvek v hmotné nouzi ve výši 1.000,- Kč za rok  

2016. 

 

Usnesení 17R-7.13/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku firmy PORING s.r.o. na dodávku  

reklamních předmětů s logem města v celkové výši 93.220,- Kč bez DPH. 
  

Usnesení 17R-7.14.1/2016: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na vypracování studie a projektové  

dokumentace pro územní řízení akce „Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové  

zóny“ nabídku firmy Dopravoprojekt Brno, a.s. v celkové výši 831.270 Kč vč. DPH. 
 

Usnesení 17R-7.14.2/2016: RMM pověřuje Finanční odbor vypracováním návrhu rozpočtového opatření č.  

2/2016 se zařazením částky 350.000,- Kč na studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení akce  

„Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“ a svolává mimořádné zasedání  

ZMM na 11. 4. 2016 v 17 hodin na projednání rozpočtového opatření č. 2/2016. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


