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USNESENÍ Č. 42/2018
ze 42. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 16. dubna 2018 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 Lenku Knotkovou, DiS.
RMM schvaluje navržený program 42. schůze RMM s doplnění bodu 6) – Návrh programu červnového
zasedání ZMM.

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 42R-1.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání
ZMM a RMM.

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 42R-2.1/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění studentské praxe N. H. mezi městem Modřice
(poskytovatel) a SOŠ MORAVA o.p.s. (škola).
Usnesení 42R-2.2/2018: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Město Modřice, napojení
chodníku na ulici Chrlická“ na pozemku p.č. 2120/1 a silnici III/15279 mezi městem Modřice (stavebník) a
JMK (majitel pozemku a komunikace).
Usnesení 42R-2.3/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330047997/001 na
umístění kabelového vedení NN a uzemnění stavby „Modřice, Brněnská, DS NN, FLOEL invest“ v pozemku
p.č. 2124/2 za úplatu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s.
(oprávněný).
Usnesení 42R-2.4/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330048009/001 na
umístění kabelového vedení NN a přípojkové skříně stavby „Modřice, Pilcova, stavební úprava SS, Šimek“
v pozemku p.č. 2050 za úplatu 2.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s.
(oprávněný).
Usnesení 42R-2.5/2018: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030039772/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na umístění kabelového vedení a podporných bodů stavby „Modřice, Tyršova, stavební úprava NN,
Rojkovičová“ v pozemku p.č. 1292/31 za úplatu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný)
a E.ON Distribuce a.s. (budoucí oprávněný).
Usnesení 42R-2.6/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz historických
autobusů při akci Parní Olympia 2018 ve výši 10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Společností
moravských parkových drah, z.s. (příjemce).
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Usnesení 42R-2.7/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provozní výdaje
(výstavy a přednáška) ve výši 10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Muzejním spolkem Modřice
(příjemce).
Usnesení 42R-2.8/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
na pokrytí nákladů společenské akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou
Kalvoda s.r.o. (dárce).
Usnesení 42R-2.9/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
na pokrytí nákladů společenské akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou
BOVAKO s.r.o. (dárce).
Usnesení 42R-2.10/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,Kč na pokrytí nákladů společenské akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou
SIMAF CZ s.r.o. (dárce).
Usnesení 42R-2.11/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
na pokrytí nákladů společenské akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou
Brněnská pole a.s. (dárce).
Usnesení 42R-2.12/2018: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě na zajištění reklamy a propagace na akci
„Ženáčské hody 2018“ za cenu 3.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a firmou DEA,
Energetická agentura s.r.o. (objednatel).
Usnesení 42R-2.13/2018: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě na zajištění reklamy a propagace na akci

„Ženáčské hody 2018“ za cenu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a firmou Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. (objednatel).
Usnesení 42R-2.14/2018: RMM schvaluje Pojistnou smlouvu č. 20822142-65 na pojištění vozidla Peugeot

Partner v ceně 4.863,- Kč/rok s počátkem pojištění 22. 4. 2018 mezi městem Modřice (pojistník) a
společností Česká pojišťovna, a.s. (pojistitel).
Usnesení 42R-2.15/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na bezplatnou výpůjčku pozemku p.č. 587/1
mezi městem Modřice (výpůjčitel) a firmou KOVOLIT, a.s. (půjčitel).

Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit
Usnesení 42R-3.1/2018: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 1341/1 a
bezúplatného převodu nemovitosti – pozemku p.č. 1344/4.
Usnesení 42R-3.2/2018: RMM bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 2025/27 a postupuje ji do
projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje.
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Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
Usnesení 42R-4.1.1/2018: RMM schvaluje příspěvek na poskytování služeb v PBDS klientce pí D. Š. ve výši
1.000,- Kč/měs.
Usnesení 42R-4.1.2/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 1.000,- Kč /měs. mezi
městem Modřice (dárce) a pí D. Š. (obdarovaný).
Usnesení 42R-4.2/2018: RMM schvaluje výpověď nájemní smlouvy bytu č. 27 v PBDS pí A. N. ke dni 30. 4.
2018.

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a Městské policie
Modřice
Usnesení 42R-5.1.1/2018: RMM zamítá umístění dopravního značení hlavní a vedlejší silnice v křižovatce ulic
Komenského - Spojovací.
Usnesení 42R-5.1.2/2018: RMM schvaluje Studii VILADOMY Modřice při ul. Prusinovského – nám. Svobody
předloženou společností SWORTI s.r.o.
Usnesení 42R-5.2/2018: RMM bere na vědomí Zápis z 15. zasedání KŽP ze dne 11. 4. 2018 a plně souhlasí se
závěry navrženými komisí k jednotlivým žádostem.
Usnesení 42R-5.3/2018: RMM bere na vědomí Zápis č. 34 ze dne 28. 3. 2018 z jednání FV a postupuje jej do
projednání v ZMM.
Usnesení 42R-5.4/2018: RMM bere na vědomí Zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 26. 3. 2018.
Usnesení 42R-5.5/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 1. 3. 2018 do 31. 3.
2018.

Bod 6 – Návrh programu červnového zasedání ZMM
Usnesení 42R-6.1/2018: RMM bere na vědomí návrh programu červnového zasedání ZMM.

Bod 7 – Různé, diskuse
Usnesení 42R-7.1/2018: RMM bere na vědomí sdělení restaurátora Stanislava Müllera ke III. etapě opravy
pomníku ke 2. sv. válce na nám. Svobody a schvaluje přesun opravy do roku 2019.
Usnesení 42R-7.2/2018: RMM bere na vědomí oznámení o přípravě výběrového řízení na prodej pozemků
p.č. 1292/101 a 1295 v majetku státu v k.ú. Modřice a zamítá podání nabídky pro nepotřebnost pozemků pro
město Modřice.
Usnesení 42R-7.3.1/2018: RMM v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a

strana 4 z 5
Zpracovala Lenka Knotková, DiS.

Usnesení č. 42/2018 ze schůze RMM
volební období 2014-2018
ze dne 16. 4. 2018

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

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzních komisí, jmenuje konkurzní komisi
k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ ředitelky MŠ Modřice, okres Brnovenkov, příspěvková organizace ve složení – Ing. Josef Šiška – předseda, MUDr. Jiří Ventruba, CSc., Mgr.
Růžena Jonášová, pí Dagmar Krkavcová, pí Dana Haňková a Mgr. Ivana Jarcová.
Usnesení 42R-7.3.2/2018: RMM v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzních komisí, pověřuje Bc. Martinu Vojtovou DiS.
funkcí tajemníka komise k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ
Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.
Usnesení 42R-7.4/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyhlášení ředitelského volna ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5.
2018.
Usnesení 42R-7.5/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice I. změnu čerpání investičního fondu v roce 2018 a to na
straně příjmů převod z rezervního fondu ve výši 17.305,72 Kč a na straně výdajů beze změn.
Usnesení 42R-7.6/2018: RMM vydává MŠ Modřice souhlas se zapojením do projektu JMK operačního
programu potravinové a materiálové pomoci na pozici partnera projektu „Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou ve školách JMK IV.“ pro školní rok 2018/2019.
Usnesení 42R-7.7.1/2018: RMM schvaluje vyloučení uchazeče ZEBRA GROUP s.r.o. z výběrového řízení
zakázky malého rozsahu na dodávku „Hákového nosiče kontejnerů do 3,5t v kat. SS“ z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.
Usnesení 42R-7.7.2/2018: RMM schvaluje dodavatelem „Hákového nosiče kontejnerů do 3,5t v kat. SS“
firmu I-tec Czech spol. s r.o. v ceně 1.959.900,- Kč bez DPH.
Usnesení 42R-7.8/2018: RMM bere na vědomí konání akce Sraz motocyklů JAWA - ČZ Kývačka a Panelka dne
8. 9. 2018 na škvárovém fotbalovém hřišti pořádaný firmou Renovace motocyklů JAWA - ČZ a schvaluje
v rámci záštity města nad akcí zapůjčení 10 ks pivních setů a 1ks párty stanu 3x6m.
Usnesení 42R-7.9/2018: RMM bere na vědomí pořádání akce k 20. výročí založení 66. PTO Brabrouci
Modřice dne 16. 6. 2018 v době od 13 do 17 hod.
Usnesení 42R-7.10/2018: RMM schvaluje příspěvek v hmotné nouzi ve výši 3.000,- Kč v roce 2018 pí B. T.
Usnesení 42R-7.11/2018: RMM schvaluje pronájem sportoviště umělého hřiště za budovou ZŠ ul. Benešova
FC Blajkec Modřice a pověřuje starostu města uzavřením a podpisem Dohody o užívání sportoviště.
Usnesení 42R-7.12/2018: RMM bere na vědomí zastávku Pochodu smíření dne 2.6.2018 na nám. Svobody.
Usnesení 42R-7.13/2018: RMM schvaluje úpravu rozsahu parčíku Bobrava v parkové podobě - oplocení,
zeleň, lavičky a odvodnění pozemku.
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Usnesení 42R-7.14/2018: RMM bere na vědomí informaci o řešení znečištění Moravanského potoka
podáním na Českou inspekci životního prostředí.

…......................................................................
starosta města Ing. Josef Šiška, v.r.

........................................................................
místostarostka Ing. Hana Chybíková, v.r.

