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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2211//22001166  
 z 21. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. července 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 Hoškovou, DiS 

RMM schvaluje navržený program 21. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 21R-1.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozí schůzi ZMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 21R-2.1/2016: RMM bere na vědomí Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN 

pro objekt nám. Svobody 171 mezi městem Modřice (zákazník) a společností E.ON Distribuce, a.s. 

(dodavatel). 

 

Usnesení 21R-2.2/2016: RMM schvaluje Smlouvu č. 2010021060 o dodávce pitné vody pro objekt nám. 

Svobody 171 mezi městem Modřice (odběratel) a společností BVK, a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 21R-2.3/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vedení splaškové 

kanalizace v pozemku par č. 2124/2 za cenu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a firmou 

IG Watteeuw ČR, s.r.o. (oprávněný). 

 

Usnesení 21R-2.4/2016: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení  

komunikačního zařízení „16010-034304-RVDSL1617_M_B_MODR1326_MET“ v pozemcích par. č.  

2025/20, 2025/29 a 239/2 za úplatu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 21R-2.5/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek kanalizace, vody a  

areálové komunikace pro stavbu „Q-elektrik a.s., - skladová hala a administrativa v Modřicích“ vedené po  

pozemcích par. č. 2065/1, 2066/17 a 1451/42 mezi městem Modřice (majitel pozemků) a firmou Q-Elektrik  

a.s. (stavebník). 

 

Usnesení 21R-2.6/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky a  

zpevnění vjezdu na pozemku par. č. 2025/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a K. a L. K. (stavebník). 

 

Usnesení 21R-2.7/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne 1. září 2013  

uzavřené mezi městem Modřice a KOMETA GROUP, a.s., kterým prodlužuje účinnost smlouvy do 31. 8.  

2017. 

 

Usnesení 21R-2.8/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 22C mezi městem Modřice  

(pronajímatel) a M. O. (nájemce). 

 

Usnesení 21R-2.9/2016: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 8/50 v bytovém domě Za Humny  

768, Modřice mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. a T. K. (nájemci) k 30. 9. 2016 a pověřuje majetkový  

odbor předložením návrhu na nové nájemníky k odsouhlasení v RMM. 

 

Usnesení 21R-2.10/2016: RMM schvaluje Přílohu č. 3 - Sazebník odměn ke Smlouvě o zajištění zpětného  

odběru elektrozařízení mezi městem Modřice (objednatel)ú a firmou ASEKOL a.s. (dodavatel). 
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Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Nebyla přijata žádná usnesení. 

 

Bod 4 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 21R-4.1/2016: RMM schvaluje nájemci Pasivního bytového domu pro seniory paní M. P. splátkový 

kalendář na úhradu nedoplatku za služby ve výši 6.936,- Kč spočívající v rozložení úhrady doplatku do 3 

měsíčních splátek. 

 

Usnesení 21R-4.2/2016: RMM schvaluje nájemnici Pasivního bytového domu pro seniory paní I.  B. zvýšení 

zálohové platby za služby na 2.000,- Kč/měsíčně s účinností od 1. 8. 2016.       

 

Usnesení 21R-4.3/2016: RMM schvaluje nájemci Pasivního bytového domu pro seniory panu J. K. zvýšení 

zálohové platby za služby na 2.000,- Kč/měsíčně s účinností od 1. 8. 2016.     

 

Usnesení 21R-4.4.1/2016: RMM na základě provedeného šetření schvaluje žádost o umístění v Pasivním 

bytovém domě pro seniory Modřice paní M. B. a schvaluje přidělení bytu 1+kk k 1. 8. 2016.     

 

Usnesení 21R-4.4.2/2016: RMM na základě provedeného šetření zamítá žádost o umístění v Pasivním 

bytovém domě pro seniory Modřice paní A. H. z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu.      

 

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

Policie 

 

Usnesení 21R-5.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 19/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 21R-5.2/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 18 z jednání Finančního výboru a postupuje jej do  

projednání v ZMM. 

 

Usnesení 21R-5.3/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu ze dne 27. 6. 2016. 

 

Usnesení 21R-5.4/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc červen 

2016. 

 

Bod 6 – Různé, diskuse 

 

Usnesení 21R-6.1/2016: RMM schvaluje MFK Modřice, o.s. výjimku z pravidel provozování hudební 

produkce dle OZV 1/2016 pro společenskou diskotéku pořádanou dne 6. 8. 2016 v době 20:00-2:00 hodin 

v rámci mezinárodního turnaje v kopané „O pohár starosty města Modřice“ s odůvodněním významné 

mezinárodní sportovně-společenské akce reprezentující město Modřice. 

 

Usnesení 21R-6.2/2016: RMM schvaluje prominutí odvodu do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně  

organizaci FC Blajkec Modřice, IČ 26599988 uložené rozhodnutí č. j. Mod 2099/2015 ze dne 25. 1. 2016 ve  

výši odvodu 10.000,- Kč. 

 

Usnesení 21R-6.3/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 12/2016 O městské policii Modřice vč. příloh č.  

1-3 s účinností od 1. 8. 2016. 

  

Usnesení 21R-6.4/2016: RMM schvaluje uzavření Smlouvy na úrazové pojištění členů JSDH Modřice se  

společností UNIQA pojišťovna a.s. za cenu 9.975,- Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení 21R-6.5/2016: RMM schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity žáků ve školní družině Základní  

školy Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ze 150 na 180 žáků na dobu neurčitou. 
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Usnesení 21R-6.6/2016: RMM schvaluje Mgr. M. B. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10.000,- Kč se  

splátkovým kalendářem 1000,- Kč/měsíčně. 

 

Usnesení 21R-6.7/2016: RMM zamítá nabídku společnosti FINFIN s.r.o., na uložení financí města do  

podílového realitního fondu DRFG AIF Real Estate Fund. 

 

Usnesení 21R-6.8/2016: RMM zamítá účast města v projektu „Obec občanům“ zajišťovaném společnosti  

Terra Group Investment, a.s. 

 

Usnesení 21R-6.9/2016: RMM zamítá nabídku společnosti Malované Mapy s.r.o. na partnerství v projektu  

„Brněnsko z nebe“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


