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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3333//22001177  
 z 33. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 18. července 2017 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 omluven radní MUDr. Jiří Ventruba, CSc. – čerpání dovolené) 

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. Martinu Vojtovou, DiS. 

RMM schvaluje navržený program 33. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

Usnesení 33R-1.1/2017: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích 

RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 
Usnesení 33R-2.1/2017: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02-0-3457-6160/16 na zpracování 

digitálního povodňového plánu města Modřice mezi městem Modřice (objednatel) a společností 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. (zhotovitel) spočívající v prodloužení termínu dokončení do 30. 9. 

2017. 

 

Usnesení 33R-2.2/2017: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 20170401 na akci „Modřice chodníky 

– oprava ul. Komenského – část A + B“ spočívající v úpravě ceny díla na nových 1.078.776,87 Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Svítil plus, s. r. o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 33R-2.3/2017: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 

12281874 plánované nafukovací haly při Základní škole Modřice ul. Benešova za úhradu nákladů 16.000,00 

Kč mezi městem Modřice (žadatel) a E.ON Distribuce, a. s. (provozovatel). 

 

Usnesení 33R-2.4/2017: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330044088/001 

stavby s názvem „Modřice, Hybešova, svod do SS, MČ Modřice“ na vedení NN a přípojkové skříně po 

pozemcích p. č. 2031/1, 2031/2, 2031/4 a 2031/13 za jednorázovou úplatu 2.000,00 Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a. s. (oprávněný). 

 

Usnesení 33R-2.5/2017: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030034154/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Modřice, Pilcova, st. úprava SS, Š.“ na pozemku p. č. 2050 za jednorázovou úplatu 

2.000,00 Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a. s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 33R-2.6/2017: RMM schvaluje Smlouvu č. 10300322780/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Modřice, Pančochy, smyčka NN, P.“ na pozemku p. č. 2485/31 za jednorázovou úplatu 

2.000,00 Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a. s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 33R-2.7/2017: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030036644/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Modřice, Pančochy, smyčka NN, P.“ na pozemku p. č. 2485/31 za jednorázovou úplatu 

2.000,00 Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a E.ON Distribuce,a. s. (budoucí oprávněný). 
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Usnesení 33R-2.8/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku a dohodu o právu užívání pozemku 

p. č. 669/2 za cenu 60,00 Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí M. K. (nájemce). 

 

Usnesení 33R-2.9/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku a dohodu o právu užívání pozemku 

p. č. 669/11 za cenu 60,00 Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. M. B. (nájemce). 

 

Usnesení 33R-2.10/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku p. č. 1292/24 za cenu 316,00 Kč/rok 

mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí L. M. (nájemce). 

 

Usnesení 33R-2.11/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku p. č. 2051/3 za cenu 

28,00 Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. P. Č. (nájemce). 

 

Usnesení 33R-2.12/2017: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Novostavba RD 

v Modřicích“ přípojky kanalizace včetně šachet, vodovodu a NN na pozemku p. č. 2041 pro novostavbu RD na 

pozemku p. č. 418/2 a 418/3 ulice Masarykova mezi městem Modřice (majitel pozemku) a p. J. K. (stavebník). 

 

Usnesení 33R-2.13/2017: RMM schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořádání mezinárodního turnaje 

mladších žáků v kopané O pohár starosty města Modřice 2017 mezi městem Modřice a FC Zbrojovka 

Brno,a.s. 

 

Usnesení 33R-2.14/2017: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 

Kč na zajištění akce Václavské hody Modřice 2017 mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou Vít 

Makovský – instalatér (dárce). 

 

Usnesení 33R-2.15/2017: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci „Dotační poradenství – 

dotace EU fondů, národní, krajské“ o zajišťování dotací mezi městem Modřice (objednatel) a firmou DEA 

Energetická agentura, s. r. o., (zhotovitel) upravující čl. 6 – platební podmínky a fakturace. 

 

Usnesení 33R-2.16/2017: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy číslo 583391/01/ZOZ/2008AK3 o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Modřice (obec) a firmou Asekol, a. s. (provozovatel) 

upravující počet skupin elektrozařízení ze stávajících 10 na 6. 

 

Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 33R-3.1/2017: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1292/23, 1292/26 

a 1292/27 část a zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 1605/236 za p. č. 1605/237 a 1605/239. 

 

Usnesení 33R-3.2/2017: RMM bere na vědomí žádost společnosti El-insta czech, s. r. o. o snížení prodejní 

ceny za 1 m2 pozemku p. č. 1292/24 a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 33R-3.3/2017: RMM bere na vědomí žádost společnosti AFT Servis, s. r. o. o prodej pozemků  

p. č. 1690/170 a 1690/187 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením prodeje p. č. 1690/170 

a nedoporučením prodeje p. č. 1690/187. 

 

Usnesení 33R-3.4/2017: RMM bere na vědomí předložené žádosti o pronájem uvolněných prostor objektu 

Hybešova 654 a odkládá rozhodnutí o pronájmu do ukončení údržbových a opravných prací. 
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Usnesení 33R-3.5/2017: RMM bere na vědomí žádost společnosti Equiservis, s. r. o. o umístění reklamního 

banneru na oplocení přečerpávací stanice kanalizace na pozemku p. č. 2198/2 a požaduje doplnění žádosti o 

písemná stanoviska BVK, a. s. a ŘSD ČR. 

 

Usnesení 33R-3.6/2017: RMM zamítá zveřejnění odkazu na vyhledavač Neuvoo.cz na webové stránky města 

Modřice. 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM, Muzejního spolku a Městské policie 

Modřice 

Usnesení 33R-5.1/2017: RMM bere na vědomí zápis č. 31/2017 ze schůze KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednaným žádostem. 

 

Usnesení 33R-5.2/2017: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 26. 6. 2017. 

 

Usnesení 33R-5.3/2017: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období  

1. 6. – 30. 6. 2017. 

 

Bod 6 – Různé, diskuse 

Usnesení 33R-6.1/2017: RMM bere na vědomí podanou výpověď z pracovního poměru vedoucí odboru 

vnitřních věcí Mgr. Kovářovou ke dni 30. 9. 2017 a schvaluje odvolání Mgr. Kovářové z funkce vedoucí 

odboru vnitřních věcí k 30. 9. 2017. 

 

Usnesení 33R-6.2/2017: RMM schvaluje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pracovní pozici 

personalista/personalistka – mzdový/mzdová účetní. 

 

Usnesení 33R-6.3/2017: RMM bere na vědomí podanou výpověď z pracovního poměru strážníka Městské 

policie Modřice Bc. Pleváka ke dni 30. 9. 2017 a pověřuje starostu města doplněním stavu strážníků města na 

stávající stav. 

 

Usnesení 33R-6.4/2017: RMM bere na vědomí oznámení obce Želešice o projednávání návrhu zadání 

územního plánu Želešice a nemá k návrhu zadání ÚP připomínky. 

 

Usnesení 33R-6.5/2017: RMM bere na vědomí vyjádření města Šlapanice – oddělení projektového řízení o 

zamítavém stanovisku Rady města Šlapanice ke Smlouvě o zajištění územní studie veřejného prostranství 

města Modřice. 

 

Usnesení 33R-6.6/2017: RMM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně všech příloh na straně příjmů 

po rozpočtovém opatření 108.862.500,00 Kč a na straně výdajů po rozpočtovém opatření 154.218.300,00 Kč 

jako schodkové se schodkem ve výši -45.355.800,00 Kč a financováním ve výši 2.690.000,00 Kč. K vyrovnání 

schodku a financování bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let. 
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Usnesení 33R-6.7/2017: RMM schvaluje Základní škole Modřice uzavření Smlouvy o pronájmu učebny 

v budově Základní školy Modřice na Komenského ulici s Klubem stolního hokeje Dragons Modřice za účelem 

činnosti kroužku stolního hokeje. 

 

Usnesení 33R-6.8/2017: RMM schvaluje Základní škole Modřice uzavření Smlouvy o pronájmu místnosti 

s keramickou pecí v budově Základní školy Modřice na Komenského ulici s pí J. K. pro zájmovou činnost  

– keramiku. 

 

Usnesení 33R-6.9/2017: RMM bere na vědomí oznámení Základní školy Modřice o přijetí věcných darů od 

SRPŠ při Základní škole Modřice 2 ks skládacích party stanů v celkové hodnotě 8.580,00 Kč a souboru 

nástěnných hodin a zrcadel v celkové hodnotě 1.016,00 Kč a o přijetí peněžního daru ve výši 2.500,00 Kč od 

Ing. Lukáše Veselého. 

 

Usnesení 33R-6.10/2017: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice uzavření provozu v období od 31. 7. 2017 

do 1. 9. 2017 z důvodu čerpání dovolené všemi zaměstnanci. 

 

Usnesení 33R-6.11/2017: RMM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Osigeno veřejné zakázky a dotace, s. 

r. o. na zavedení Certifikovaného elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek CENT dle 

zákona č. 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách v hodnotě 22.000,00 Kč bez DPH a ročním paušálním 

poplatku 18.000,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Licenční smlouvy k užívání 

Certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek CENT. 

 

Usnesení 33R-6.12/2017: RMM bere na vědomí vývoj přípravy výstavby nafukovací haly nad umělým 

hřištěm při Základní škole Modřice ulice Benešova a o konečném řešení rozhodne po předložení stanoviska 

připojení plynu s prověřením kapacity výpočtem. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška     místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


