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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4433//22001188  
 ze 43. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 21. květen 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 43. schůze RMM.  

 

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 43R-1.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání 

ZMM a RMM. 

 

Bod 2 – Komplexní zpráva o činnosti KŠK 
Usnesení 43R-2.1/2018: RMM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti KŠK. 

 

Bod 3 –  Projednání důležitých smluv a faktur 

 Usnesení 43R-3.1/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi 

městem Modřice a Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko za bezúplatnou platbu. 

 

Usnesení 43R-3.2/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků MP ve formě pětidenního 

prolongačního kurzu v ceně 220,- Kč za 1 osobu a den mezi městem Modřice (objednatel) a Statutárním 

městem Brnem – MP Brno (poskytovatel). 

 

Usnesení 43R-3.3/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3511 o spolupráci v oblasti finanční 

kontroly na rok 2018 v ceně 56.800,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou AUDIT – DANĚ, 

spol. s r.o. (dodavatel). 

 

Usnesení 43R-3.4/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 1 – 2018 smlouvy P/020/2011 na zajištění provozu a 

údržby osvětlení podchodu tramvaje ul. Vídeňská za cenu 22.995,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice 

(odběratel) a Technickými službami Brno, a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 43R-3.5/2018: RMM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN pro VO 

lokality Bobrava mezi městem Modřice (zákazník) a E.ON Energie, a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 43R-3.6/2018: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 49/2 o výměře 2 m² za cenu 

3.000,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a Ing. T. N. (kupující). 

 

Usnesení 43R-3.7/2018: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 514/5 o výměře 20 m² za 

cenu 30.000,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a L. K. (kupující). 
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Usnesení 43R-3.8/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby – uložení přípojky NN v 

pozemku p.č. 2124/2 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) aj. K. (stavebník) a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy po uzavření Smlouvy o podílu na úhradě nákladů na vybudování komunikace ul. Tyršova. 

 

Usnesení 43R-3.9/2018: RMM schvaluje Smlouvu o podílu na úhradě nákladů na vybudování komunikace ul. 

Tyršova mezi městem Modřice (město) aj. K. (žadatel). 

 

Usnesení 43R-3.10/2018: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030043830/002/Z o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene umístění distribuční soustavy kabelu NN na pozemku p.č. 2051/1 stavby „Modřice, 

Poděbradova, smyčka NN, Podroužková“ za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

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

 

Usnesení 43R-3.11/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- 

Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) 

a Z. Č. (dárce).    

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 43R-4.1/2018: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2025/27 a směny 

pozemku p. č. 1624/5. 

     

Usnesení 43R-4.2/2018: RMM schvaluje žádost Státního pozemkového úřadu o vyložení nabídky pozemků p. 

č. 1185/1, 2225/1 a 2225/6 k propachtování/pronájmu.      

           
Usnesení 43R-4.3/2018: RMM zamítá příspěvek města Modřice na provoz Linky bezpečí a vyzývá Linku 
bezpečí, z.s. k podání žádosti o příspěvek na provoz do 31. 10. 2018 na rok 2019 
            

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 43R-5.1/2018: RMM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy na byt č. 27 v PBDS podané 

nájemnici pí A. N. 

 

Usnesení 43R-5.2/2018: RMM schvaluje ukončení nájemní smlouvy bytu č. 22 v PBDS pí M. H. ke dni 31. 5. 

2018. 

 

Usnesení 43R-5.3/2018: RMM schvaluje přidělení bytu č. 22 v PBDS pí E. Š. a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a Městské policie 

Modřice 

Usnesení 43R-6.1/2018: RMM bere na vědomí Zápis č. 40/2018 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry  

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

        
Usnesení 43R-6.2/2018: RMM bere na vědomí Zápis č. 35 a č. 36 ze dne 25.4.2018 a 17.5.2018 z jednání FV  
a postupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 43R-6.3/2018: RMM bere na vědomí Zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 30. 4. 2018.   
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Usnesení 43R-6.4/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 
2018 a Svodku události návozu zeminy lokality Primál v období od 12.3.2018 do 10.5.2018.    
 

Bod 7 – Návrh programu červnového zasedání ZMM 

Usnesení 43R-7.1/2018: RMM schvaluje návrh programu červnového zasedání ZMM. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 43R-8.1/2018: RMM bere na vědomí návrh Okresního soudu Brno-venkov na zvolení přísedícího  

k Okresnímu soudu Brno-venkov pro období 2018-2022 p. L. a doporučuje ZMM kandidáta schválit. 

 

Usnesení 43R-8.2/2018: RMM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice 

v roce 2017 a doporučuje ZMM její schválení. 

 

Usnesení 43R-8.3/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č. 4/2018 Organizační řád. 

 

Usnesení 43R-8.4/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č. 5/2018 Spisový a skartační řád. 

 

Usnesení 43R-8.5/2018: RMM schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních  

údajů města Modřice. 

 

Usnesení 43R-8.6/2018: RMM bere na vědomí návrh zadání ÚP Popovice a požaduje koordinaci a  

upřesňování záměrů vyplývajících z ÚP Modřice a ZÚR JMK s městem Modřice před jejich zapracováním do  

návrhu ÚP Popovice. 

 

Usnesení 43R-8.7.1/2018: RMM schvaluje doporučení pověřené komise o výsledku zadávacího řízení  

„Víceúčelová sportovní hala Modřice“, ve kterém byla nabídka Sdružení pro výstavbu sportovní haly  

Modřice, SYNER s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou  

s cenou 189.779.338,- Kč bez DPH a dobou provádění stavebních prací 437 kalendářních dní. 

 

Usnesení 43R-8.7.2/2018: RMM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Víceúčelová sportovní hala 

Modřice“ Sdružení pro výstavbu sportovní haly Modřice, SYNER s.r.o. a MORAVOSTAV BRNO a.s.  

 

Usnesení 43R-8.7.3/2018: RMM ukládá na základě příkazní smlouvy č. 17142 společnosti DEA Energetická 

agentura, s.r.o. zaslání oznámení o výběru dodavatele „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ všem 

účastníkům zadávacího řízení. 

 

Usnesení 43R-8.8/2018: RMM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie se společností E.ON 

na rok 2019.  

 

Usnesení 43R-8.9/2018: RMM schvaluje odpis pohledávky ve výši 100,- Kč za neuhrazený poplatek za psa  

p. V. B. 

 

Usnesení 43R-8.10/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice 1. změnu odpisového plánu majetku na rok 2017 ve  

výši odpisů po změně 1.685.270,68 Kč. 
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Usnesení 43R-8.11/2018: RMM bere na vědomí státní výkazy zisku a ztráty, rozvahy a přílohy ZŠ Modřice za  

rok 2017. 

 

Usnesení 43R-8.12/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice podání žádosti k vydání souhlasu ke zřízení přípravné  

třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019 na Krajský úřad JMK. 

 

Usnesení 43R-8.13/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí finančního daru ve výši 57.000,-Kč od SRPŠ při  

ZŠ Modřice. 

 

Usnesení 43R-8.14/2018: RMM bere na vědomí státní výkazy zisku a ztráty, rozvahy a přílohy MŠ Modřice za  

rok 2017. 

 

Usnesení 43R-8.15/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření MŠ v době od 30.7.2018 do 31.8.2018. 

 

Usnesení 43R-8.16/2018: RMM zamítá podání odvolání na zamítnutou žalobu o náhradu nákladů řízení za  

spor o ZÚR JMK v roce 2011. 

 

Usnesení 43R-8.17/2018: RMM bere na vědomí upozornění občanů na protiprávní stav v obci Modřice ulice  

U Hřiště, neshledává žádné protiprávní konání a postupuje upozornění k vyjádření ZMM. 

 

Usnesení 43R-8.18/2018: RMM zamítá náhradu vzniklé škody ve výši 2.460,- Kč RNDr. P. a Ing. P.  

za úklid oken. 

 

Usnesení 43R-8.19/2018: RMM zamítá dotaci z rozpočtu města Modřice na rok 2018 na zajištění pořádání  

Mistrovství republiky v nohejbale dvojic a trojic kategorie mladších žáků. 

 

Usnesení 43R-8.20/2018: RMM schvaluje reprezentaci města Modřice při střeleckých závodech str.  

Bartoškovi, Hráčkovi a Procházkové včetně úhrady 1.200,- Kč/osobu za výdaje při reprezentaci. 

 

Usnesení 43R-8.21/2018: RMM bere na vědomí konání nohejbalového turnaje starších hráčů dne 19.5.2018  

na kurtech u Sokolovny a schvaluje jednorázové nájemné za pronájem kurtů ve výši 300,- Kč. 

 

Usnesení 43R-8.22/2018: RMM bere na vědomí úpravu provozní doby České pošty v období od 22.5.2018 do  

25.5.2018. 

 

Usnesení 43R-8.23/2018: RMM bere na vědomí dopis K. H. k provozu na silnici II/152 a pověřuje starostu 

výzvou na dotázané orgány k zaslání jejich stanovisek. 

 

Usnesení 43R-8.24/2018: RMM pověřuje starostu města a OVV zajištěním podrobných podkladů k novému  

projednání žádosti o úhradu poskytnutých odlehčovacích služeb občanovi města Modřice v roce 2017  

v celkové výši 43.338,- Kč. 
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Usnesení 43R-8.25/2018: RMM ruší usnesení č. 42R-7.10/2018 a zamítá příspěvek v hmotné nouzi pí  

B. T. z důvodu nedodržení podmínek Interní směrnice č. 6/2016 Příspěvky nepodnikajícím  

fyzickým osobám. 

 

Usnesení 43R-8.26/2018: RMM bere na vědomí informaci o soutěži O nejkrásnější předzahrádku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška     místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


