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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1188//22001166  
 z 18. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. dubna 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 Bc. Martinu Vojtovou  

RMM schvaluje navržený program 18. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 18R-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 3. mimořádném ZMM 

 

Usnesení 18R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na 3. mimořádném zasedání  

ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 18R-3.1/2016: RMM bere na vědomí Smlouvu o dílo na opravu havarijního stavu podhledu chodby 

dvora objektu nám. Svobody 90, mezi městem Modřice (objednatel) a firmou František Hrozek (dodavatel) za 

cenu 139.639,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 18R-3.2/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 88N15/23 mezi městem 

Modřice (vypůjčitel) a ČR – státní pozemkovým úřadem (půjčitel) na zajištění údržby vzrostlé zeleně na 

pozemcích půjčitele mimo její kácení a odstraňování. 

 

Usnesení 18R-3.3/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Úprava sjezdu a zpevnění 

plochy“ na pozemku p. č. 2015/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a panem L. V. (stavebník). 

 

Usnesení 18R-3.4/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vodovodní přípojka, 

přípojka splaškové kanalizace a zřízení sjezdu a výjezdu na místní komunikaci“ na pozemku p. č. 242/1 mezi 

městem Modřice (majitel pozemku) a K. Š. (stavebník).   

 

Usnesení 18R-3.5/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vodovodní přípojka“ na  

pozemcích p. č. 2011/1 a p. č. 2016 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a Ing. V. a Ing. L. B.  

(stavebník). 

 

Usnesení 18R-3.6/2016: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční kompenzace ve výši 3 960,- Kč za  

zpevnění zelené plochy 12m2 na ulici Benešově mezi městem Modřice (majitel pozemku) a Q. T. T.  

(stavebník). 

 

Usnesení 18R-3.7/2016: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu garážového stání č. 3 v bytovém domě  

Za Humny k 30. 4. 2016 mezi městem Modřice (pronajímatel) a MgA. K. H. (nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.8/2016: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_71147 mezi  

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

(poskytovatel) na hudební produkci při Komorním koncertě na radnici konaném dne 30. 3. 2016 v ceně 817,-  

Kč včetně DPH. 

                  

 Usnesení 18R-3.9/2016: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při Václavských hodech  

2016 v ceně 42.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a DH Ištvánci (zhotovitel). 
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Usnesení 18R-3.10/2016: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě v rámci kulturní akce „Ženáčské hody 2016“  

za úhradu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a Brněnské vodárny a kanalizace a.s.  

(objednatel).    

 

Usnesení 18R-3.11/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a Ing. Milanem Kratochvílou  

(dárce). 

 

Usnesení 18R-3.12/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a Zdeňkem Čáslavským  

(dárce). 

 

Usnesení 18R-3.13/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a MFK Group, s.r.o. (dárce). 

                   

Usnesení 18R-3.14/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a Brněnská pole a.s. (dárce). 

 

Usnesení 18R-3.15/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- 

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a BOVAKO, s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 18R-3.16/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou Kalvoda s.r.o.  

(dárce). 

 

Usnesení 18R-3.17/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 2.000,- 

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou OMEGA24 s.r.o. 

(dárce). 

            

Usnesení 18R-3.18/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou DEA Energetická  

agentura, s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 18R-3.19/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou KAMOKO, s.r.o.  

(dárce). 

 

Usnesení 18R-3.20/2016: RMM schvaluje Sponzorskou smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši  

5.000,- Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou KOVOLIT  

a.s. (dárce). 

 

Usnesení 18R-3.21/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a Mgr. Petrou Hrachy,  

advokát, s.r.o. (dárce). 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 18R-4.1/2016: RMM bere na vědomí žádost firmy PODA a.s. o umístění rádia na střechu domu Za 

Humny 766 a požaduje před vydáním vyjádření doplnění žádosti o technické parametry zařízení. 

 

Usnesení 18R-4.2/2016: RMM bere na vědomí žádost společnosti Maranello Kart, s.r.o. o pronájem cca  

17,6 m2 pozemku par. č. 2016 a pověřuje majetkový odbor zveřejněním pronájmu.  

 

Usnesení 18R-4.3/2016: RMM zamítá pronájem areálu Pod Kaštany za účelem konání hudebního rockového  

festivalu 2017.  
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Bod 5 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 18R-5.1.1/2016: RMM schvaluje poskytnutí daru klientce Pasivního bytového domu pro seniory 

paní V. M. ve výši 1.000,- Kč/měsíčně s účinností od 1. 5. 2016.  

 

Usnesení 18R-5.1.2/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 1.000,- 

Kč/měsíčně mezi městem Modřice (dárce) a paní V. M. – klientka Pasivního bytového domu pro seniory 

(obdarovaný). 

 

Usnesení 18R-5.2/2016: RMM schvaluje výpověď z bytu č. 15 panu R. N. dohodou ke dni 31. 5. 2016. 

 

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

Policie 

 

Usnesení 18R-6.1.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 16/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 18R-6.1.2/2016: RMM schvaluje kladné vyjádření pro vydání společného ÚR  a SP stavby „DAF 

Modřice-přístavby administrativní budovy“ za podmínky omezení prašnosti při výstavbě. 

 

Usnesení 18R-6.2/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 15 z jednání Finančního výboru a podstupuje jej do 

projednání v ZMM. 

 

Usnesení 18R-6.3.1/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc březen 

2016. 

 

Usnesení 18R-6.3.2/2016: RMM schvaluje Licenční smlouvu - CE č. S20160010  mezi městem Modřice 

(nabyvatel) a FT Technologie, a.s. (poskytovatel) na poskytnutí oprávnění k užívání informačního systému 

MP Manager určeného pro evidenci agendy městských policií v ceně 5.000,- Kč/měsíčně bez DPH. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 18R-7.1/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 4/2016 Začlenění do kategorie činností 

požárního nebezpečí pro objekt Komenského 397 se zapracováním připomínek. 

 

Usnesení 18R-7.2/2016: RMM schvaluje podněty města Modřice k návrhu Zadání změn UPmB 43. soubor  

změn 2011, 2012 v tomto znění: 

- vyhodnotit komplexně dopady nárůstu dopravy vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení v MČ  

 Brno-jih v dopadu na k.ú. Modřice 

- prokázat řešením ÚPmB potřebu vymezení nových zastavitelných ploch, jejichž umístění nebylo možné na 

nezemědělských pozemcích a veřejný zájem na vymezení těchto ploch 

- nevymezovat nové zastavitelné plochy pro komerci a výrobu, ale využít dosud nevyužitelné plochy tzv. 

brownfieldy 

- vyhodnotit řešením ÚPmB komplexní odkanalizování všech ploch pro bydlení v MČ Brno-jih ve vazbě na  

kapacitu stávající kanalizace města Modřice včetně návrhu odkanalizování dosud nezastavěných 

zastavitelných ploch 

- vyhodnotit kvalitu ovzduší v celé brněnské aglomeraci 

 

Usnesení 18R-7.3/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 5/2016 o zrušení některých interních směrnic. 

  

Usnesení 18R-7.4/2016: RMM schvaluje provedení úprav bytu č. 16 v bytovém domě Sadová 563 panu J. S. 

dle statického posudku vypracovaného Ing. Janem Kalendou dne 4. 4. 2016 s úhradou nákladů na straně 

nájemníka. V případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na náhrady vynaložených nákladů.  

 

 



Stránka 4 z 4    Usnesení č. 18/2016 ze schůze RMM 

    volební období 2014-2018 

Zpracovala Dagmar Hošková, DiS  ze dne 19. 4. 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Usnesení 18R-7.5/2016: RMM schvaluje paní L. M. příspěvek v hmotné nouzi ve výši 1.000,- Kč za rok  

2016. 

 

Usnesení 18R-7.6/2016: RMM bere na vědomí cenovou kalkulaci za prodloužení licence firewall, antivir,  

antispam, obsahový filtr, iDP, včetně nastavení ve výši 53.683,- Kč od firmy OMGE24 s.r.o. 

 

Usnesení 18R-7.7/2016: RMM bere na vědomí výběr zpracovatele projektové dokumentace výměny  

otopného systému bytového domu Sadová 563 pana Vlastimila Smolku v ceně 43.000,- Kč. 

 

Usnesení 18R-7.8/2016: RMM bere na vědomí výběr zhotovitele opravy poškozené části plotové zdi hřbitova  

firmu Trestav, s.r.o. za cenu 105.463,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 18R-7.9/2016: RMM schvaluje zpracovatele kompletní projektové dokumentace Revitalizace  

sběrného dvora firmu DIMENSE v.o.s. za cenu 438.020,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem  

smlouvy o dílo po zařazení částky do rozpočtu města Modřice na rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


