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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  11//22001188  
 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. listopadu 2018 v 15 hodin v kanceláři starosty modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4, 

jmenovitě viz prezenční listina, pozdější příchod Chybíková) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 1. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Projednání a schválení jednacího řádu 

Usnesení 1R-1.1/2018: RMM schvaluje Jednací řád města Modřice pro volební období 2018-

2022. 

 

 

Bod 2 – Jmenování komisí, předsedů komisí a projednání pokynů k ustanovení těchto 

orgánů 

Usnesení 1R-2.1.1/2018: RMM odvolává předsedu a členy Redakční Rady zpravodaje 

k 20.11.2018. 

 

Usnesení 1R-2.1.2/2018: RMM schvaluje zřízení  KSDÚP a jmenuje její předsedkyní Ing. Hanu 

Chybíkovou. 

 

Usnesení 1R-2.1.3/2018: RMM schvaluje zřízení KŠK a jmenuje jejím předsedou MUDr. Jiřího 

Ventrubu, CSc. 

 

Usnesení 1R-2.1.4/2018: RMM schvaluje zřízení KŽP a jmenuje jejím předsedou Ing. Pavla 

Dolečka. 

 

Usnesení 1R-2.1.5/2018: RMM schvaluje zřízení SZK a jmenuje jejím předsedou p. Milana Putnu. 

 

Usnesení 1R-2.1.6/2018: RMM schvaluje zřízení RR zpravodaje a jmenuje jejím předsedou 

MUDr. Jana Marečka. 

 

Usnesení 1R-2.1.7/2018: RMM ukládá předsedům komisí předložit ke schválení na další schůzi 

RMM návrhy na členy komisí. 

 

Usnesení 1R-2.1.8/2018: RMM schvaluje výzvu na jednotlivé zastupitelské kluby k předložení 

návrhů na členy již ustanovených komisí a výborů. 

 

Usnesení 1R-2.1.9/2018: RMM schvaluje pracovní skupinu pro přípravu a sestavení návrhu 

rozpočtů města Modřice ve volebním období 2018-2022 ve složení starosta města, uvolněná 

místostarostka města a vedoucí FO města. 
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Bod 3 –  Projednání způsobu práce RMM a komisí RMM 

  

Usnesení 1R-3.1/2018: RMM bere na vědomí nástin plánu činnosti RMM a komisí RMM pro 

volební období 2018-2022. 

 

 

Bod 4 – Kontrola uložených úkolů 

 

Usnesení 1R-4.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

 

Bod 5 – Projednání důležitých smluv a faktur  
 

Usnesení 1R-5.1/2018: RMM schvaluje úhradu faktury za prováděné práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc říjen 2018 ve výši 3.259.343,30 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 1R-5.2/2018: RMM schvaluje Dohodu o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické 

energie pro ČS odpadních vod v lokalitě OD Sconto mezi městem Modřice (poskytovatel) a BVK 

a.s. (odběratel). 

 

Usnesení 1R-5.3/2018: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování doménových a webhostingových 

služeb č. 2108050 za cenu 2.630,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (odběratel) a firmou 

OMEGA24 s.r.o. (poskytovatel). 

 

Usnesení 1R-5.4/2018: RMM schvaluje Dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 2056/9 

za cenu 990,- Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. K. (nájemce) a schvaluje prominutí 

nájemného za rok 2018 z důvodu prokazatelného neužívání pronajaté části pozemku. 

 

Usnesení 1R-5.5/2018: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č. 1977/74 a 

jeho oplocení mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou WIKYLAND, s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 1R-5.6/2018: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1977/74 a jeho 

oplocení za cenu 22.500,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou AUTO 

POKORNÝ, s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 1R-5.7/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Stavební úpravy 

s přístavbou a nástavbou RD – přípojka plynu“ po pozemku p.č. 1292/25 pro stavbu RD mezi 

městem Modřice (majitel pozemku) a Ing. M. V. (stavebník). 

 

Usnesení 1R-5.8/2018: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2018_157979 za hudební produkci při Svatováclavských hodech 2018 dne 30.9.2018 ve výši 

poplatku 1.543,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (provozovatel) a sdružením OSA-ochranný 

svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 1R-5.9/2018: RMM schvaluje Dodatek č.1 plánovací smlouvy na úpravu místní 

komunikace ul. Tyršova mezi městem Modřice (vlastník) a  p. P. G. (žadatel). 
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Usnesení 1R-5.10/2018: RMM schvaluje přílohu smlouvy o zajištění poskytování úkonů 

pečovatelské služby mezi městem Modřice (objednatel) a městem Židlochovice (poskytovatel) 

s doplatkem pro rok 2018 ve výši 200.000,- Kč. 

 

Usnesení 1R-5.11/2018: RMM schvaluje přílohu smlouvy o zajištění poskytování úkonů 

pečovatelské služby mezi městem Modřice (objednatel) a městem Židlochovice (poskytovatel) 

s doplatkem pro rok 2019 ve výši 220.000,- Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem po 

schválení rozpočtu města na rok 2019. 

 

Usnesení 1R-5.12/2018: RMM schvaluje Dodatek o ukončení smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi městem Modřice (objednatel) a firmou NetDataComm, s.r.o. 

(poskytovatel). 

 

 

Bod 6 –  Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 1R-6.1/2018: RMM bere na vědomí vytvoření samostatné pionýrské skupiny v Modřicích 

a schvaluje název Pionýrská skupina Modřice, oddíl Brabrouci včetně využití znaku města Modřice 

ve znaku PS Modřice. 

 

Usnesení 1R-6.2/2018: RMM bere na vědomí investiční záměr vybudování produkčních skleníků 

při ulici Evropská a pro možnost dalšího projednání požaduje doložit vyjádření Stavebního úřadu 

Šlapanice a stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 

Usnesení 1R-6.3/2018: RMM schvaluje provedení předběžného geologického průzkumu na 

pozemku p.č. 1624/12 pro výstavbu Jižní tangenty a schvaluje před zahájením prací uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění trvalého hydrogeologického 

vrtu HG. 

 

Usnesení 1R-6.4/2018: RMM bere na vědomí Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s aukcí č. 

B/93/2018 na prodej pozemků p.č. 1292/101 a 1295 v k.ú. Modřice a schvaluje neúčast města ve 

výběrovém řízení. 

 

 

Bod 7 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Bod 8 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a 
Městské policie Modřice 
 

Usnesení 1R-8.1.1/2018: RMM schvaluje souhlas s demolicí objektu na pozemku p.č.1296 při ul. 

Stará cihelna za podmínky omezení prašnosti při provádění bouracích prací. 

 

Usnesení 1R-8.1.2/2018: RMM bere na vědomí předloženou PD, vyzývá projektanta k předložení 

vyjádření Povodí Moravy a vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací k PD pro vydání rozhodnutí 

města a pověřuje zast. Brabce koordinací projektové přípravy. 
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Usnesení 1R-8.1.3/2018: RMM schvaluje souhlas s PD na rozšíření prodejny nábytku XXXLutz. 

 

Usnesení 1R-8.1.4/2018: RMM schvaluje vyjádření k provoznímu řádu Moravostav Brno a.s. 

 

Usnesení 1R-8.2.1/2018: RMM bere na vědomí návrh odměn členům komisí RMM za II. pololetí 

2018 a postupuje je do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 1R-8.2.2/2018: RMM schvaluje odměny členům RR, MS a FK dle předložených návrhů. 

 

Usnesení 1R-8.3/2018: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 29.10.2018. 

 

Usnesení 1R-8.4/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 

01.10.2018 do 31.10.2018. 

 

 

Bod 9 – Příprava 2. řádného zasedání ZMM 

 

Usnesení 1R-9.1/2018: RMM bere na vědomí nástin programu 2. zasedání ZMM 

 

Usnesení 1R-9.2/2018: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu 2. zasedání ZMM. 
 
 

Bod 10 –  Různé, diskuze 

 

Usnesení 1R-10.1/2018: RMM schvaluje přílohu č. 2 Interní směrnici č. 8/2017 Pracovní řád – 

hodnotící dotazník zaměstnanců města. 

 

Usnesení 1R-10.2/2018: RMM dle §12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, stanovuje termín pro 

konání svatebních obřadů ve volebním období 2018-2022 každou sobotu v době od 9:00 do 12:00 

hod. 

 

Usnesení 1R-10.3/2018: RMM bere na vědomí veřejné projednání upraveného Návrhu změny 

ÚPmB  B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území konané dne 27.11.2018 a 

pověřuje starostu města účastí na projednání a podání případných připomínek. 

 

Usnesení 1R-10.4/2018: RMM bere na vědomí veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B1/18-

CM MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní – Plavecký bazén Lužánky. 

 

Usnesení 1R-10.5/2018: RMM schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ Modřice ve školním roce 

2017/2018 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a základních příloh. 

 

Usnesení 1R-10.6/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice I. změnu čerpání investičního fondu v roce 

2018 v celkové výši čerpání po změně 1.094.429,96 Kč. 

 

Usnesení 1R-10.7/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí věcného daru – projektoru BenQ 

MH530 v ceně 13.945,11 Kč v měsíci říjnu 2018 od společnosti FRISÖR KLIER správní s.r.o. 

 

Usnesení 1R-10.8/2018: RMM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Kateřině Koubkové 

ve výši 43.000,- Kč hrazené z prostředků MŠMT. 
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Usnesení 1R-10.9/2018: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu provozních prostředků ZŠ Modřice 

na rok 2019 v celkové výši výdajů a příjmů 7.029.000,00 Kč a doporučuje zařazení částky do 

rozpočtu města Modřice na rok 2019. 

 

Usnesení 1R-10.10/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice tvorbu a čerpání investičního fondu v roce 

2019 v celkové výši čerpání 5.394.269,00 Kč. 

 

Usnesení 1R-10.11/2018: RMM schvaluje navýšení prostředků na provoz MŠ Modřice o částku 

132.900,- Kč na pokrytí mzdových nákladů. 

 

Usnesení 1R-10.12/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice III. změnu čerpání investičního fondu 

v roce 2018 v celkové výši po změně 570.005,00 Kč. 

 

Usnesení 1R-10.13/2018: RMM schvaluje pololetní odměnu ředitelce MŠ Modřice Bc. Monice 

Čechovské ve výši 24.000,00 Kč, hrazené z provozních prostředků MŠ Modřice s dodržením 

stanoveného limitu mzdových prostředků. 

 

Usnesení 1R-10.14/2018: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu provozních prostředků MŠ 

Modřice na rok 2019 v celkové výši výdajů a příjmů 2.274.000,00 Kč a doporučuje zařazení částky 

do rozpočtu města Modřice na rok 2019. 

 

Usnesení 1R-10.15/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice tvorbu a čerpání investičního fondu v roce 

2019 v celkové výši čerpání 1.033.966,45 Kč. 

 

Usnesení 1R-10.16/2018: RMM bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Modřice Bc. Čechovské o 

uzavření provozu MŠ Modřice v období od 27.12.2018 do 1.1.2019. 

 

Usnesení 1R-10.17/2018: RMM bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o 

vytříděném množství odpadů z obalů za období od 1.7. do 30.9.2018 v celkovém množství 42,913 

t za odměnu 109.257,50 Kč. 

 

Usnesení 1R-10.18/2018: RMM bere na vědomí podnět ředitelky ZŠ Modřice Mgr. Koubkové na 

vyřešení parkování na ul. Komenského a ukládá místostarostce prověřit možnosti k vyřešení 

situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška    místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


