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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  99//22001155  
 z 9. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 14. července 2015 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 Hoškovu, DiS  

RMM schvaluje navržený program 8. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 9R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Rozpracování úkolů uložených RMM na červnovém ZMM 

 

Usnesení 9R-2.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na zasedání ZMM v měsíci  

červnu 2015. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 9R-3.1/2015: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku par. č. 2491 k. ú. Modřice o  

výměře 1015 m2 za cenu 240,- Kč/m2 plus poplatky za převod nemovitosti mezi městem Modřice (kupující) a  

J., PhDr. V. H. Ph.D., MUDr. E. H., Mgr. M. H., P. M. DiS a M. Š. (prodávající). 

 

Usnesení 9R-3.2/2015: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemků par. č. 2165/27 a 2165/30 k. ú. 

Modřice o celkové výměře 277 m2 za cenu 115.000,- Kč bez nákladů spojených s řízením o povolení vkladu 

do katastru nemovitosti mezi městem Modřice (kupující) a společností České dráhy a.s. (prodávající). 

 

Usnesení 9R-3.3/2015: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na provedení I. a II. etapy opravy pomníku  

osvobození za 2. světové války na nám. Svobody za cenu 240.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice  

(objednatel) a MgA. Stanislavem F. Müllerem DiS. (zhotovitel). 

 

Usnesení 9R-3.4/2015: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vedení 

plynového zařízení „STL plynovod a přípojka pro halu M1 na pozemku par. č. 1690/185 v k. ú. Modřice  č. 

stavby 9900084778“ vedené po pozemku par. č. 2090 za úplatu dle sazebníku úhrad za zřizování věcných 

břemen mezi městem Modřice (budoucí povinný) a společností RWE GasNet s.r.o. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 9R-3.5/2015: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030024437/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného  

břemene vedení distribuční soustavy kabelů NN pro stavbu „Modřice, Tyršova, DS NN, Košábek“ za úplatu  

mezi a městem Modřice (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 9R-3.6/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 35 k Nájemní a provozní smlouvě uzavřené dne 12. 3. 

2002 mezi městem Modřice (pronajímatel) a BVK a.s. (nájemce) na zařazení kanalizace na ul. Žižkova pro 

veřejnou potřebu do nájemní smlouvy o provozování kanalizace ve městě Modřice. 

 

Usnesení 9R-3.7/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4350/3/32/1 o nájmu bytové  

jednotky v Pasivním bytovém domě pro seniory mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní O. D. (nájemce)  

za účelem úpravy oprávnění vstupu do pronajaté bytové jednotky. 

 

Usnesení 9R-3.8/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a panem L. D. ve výši dotace 1.000,- Kč. 
 

Usnesení 9R-3.9/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a paní E. S. ve výši dotace 20.000,- Kč. 
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Usnesení 9R-3.10/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Bc. L. Š. ve výši dotace 65.000,- Kč. 
 

Usnesení 9R-3.11/2015: RMM schvaluje Smlouvu o bezúročné půjčce ve výši 10.000,- Kč ze Sociálního  

fondu s měsíční splátkou ve výši 2.000,- Kč mezi městem Modřice (věřitel) a zaměstnancem města J. M.  

(dlužník). 

 

Usnesení 9R-3.12/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 30,31D mezi městem  

Modřice (pronajímatel) a M. K. (nájemce). 

 

Bod 4 –  Projednání podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 9R-4.1/2015: RMM  schvaluje pronájem parkovacího státní č. 2 panu B. K. za cenu 400,- Kč/měsíc. 

 

Usnesení 9R-4.2/2015: RMM schvaluje zřízení sídla Městského nohejbalového klubu Modřice, z.s. na adrese  

nám. Svobody 93, 664 42 Modřice. 

 

Usnesení 9R-4.3/2015: RMM  schvaluje výpůjčku pozemku par. č. 1667/38 o výměře 4497 m2 Mysliveckému 

sdružení Modřice a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení 9R-4.4/2015: RMM  bere na vědomí žádost J. M., P. J., K. K., J. S., J. V. a J. V. o odkup části 

pozemku par. č. 2025/1 a podstupuje ji do projednání v ZMM s doporučením zamítnutí prodeje. 

 

Usnesení 9R-4.5/2015: RMM  bere na vědomí oznámení společnosti 02 Czech Republic a.s. o odstranění 1 

kusu veřejného telefonního automatu ve městě Modřice na ulici Husova. 

 

Bod 5 –  Projednání žádostí o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory 

 

Usnesení 9R-5.1/2015: RMM  schvaluje panu I. D. splátkový kalendář na 3 měsíce na doplatek služeb za 

bydlení v Pasivním bytovém domě pro seniory.  

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

 

Usnesení 9R-6.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 7/2015 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 9R-6.2/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 8 ze dne 29. 6. 2015 ze zasedání Finančního výboru a 

podstupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 9R-6.3/2015: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 29. 6. 2015. 

 

Usnesení 9R-6.4/2015: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc červen  

2015. 
 

Usnesení 9R-6.5/2015: RMM schvaluje cenovou nabídku firmy AUTO-BAYER s.r.o. ve výši 615.203,- Kč 

vč. DPH na nákup vozidla ŠKODA YETI Outdoor Ambition 1,7 TSI 4x4 pro Městkou policii Modřice a 

pověřuje starostu města zasláním objednávky na vozidlo. 
 

Bod 7 – Různé, diskuse  

Usnesení 9R-7.1/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č.15/2015 Začlenění do kategorie činností požárního 

nebezpečí pro areál nám. Svobody 93, Modřice. 
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Usnesení 9R-7.2/2015: RMM schvaluje odpis pohledávek za neuhrazené poplatky za psa v letech 2013 a  

2014 v celkové výši 1.600,- Kč dle seznamu dlužníků ze dne 1. 7. 2015. 
 

Usnesení 9R-7.3/2015: RMM schvaluje odpis pohledávek za neuhrazené pokuty z měření rychlosti Městské  

policie Modřice v roce 2011 v celkové výši 6.000,- Kč z důvodu nedostižitelnosti dlužníků dle  

vyjádření advokátní kanceláře ze dne 23. 6. 2015. 
 

Usnesení 9R-7.4/2015: RMM schvaluje ředitelce Základní školy Modřice Mgr. Kateřině Koubkové pololetní  

odměnu ve výši 28.100,- Kč dle návrhu zástupkyně Základní školy Modřice Mgr. Jany Havlíčkové. 
  

Usnesení 9R-7.5/2015: RMM pověřuje ředitelku Základní školy Modřice Mgr. Kateřinu Koubkovou  

uzavíráním dohod z projektů financovaných MŠMT a EU se všemi zaměstnanci Základní školy Modřice  

včetně ředitelky. 
  

Usnesení 9R-7.6/2015: RMM schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity dětí v Mateřské škole Modřice,  

okres Brno-venkov, příspěvková organizace na 176 dětí na dobu neurčitou. 
  

Usnesení 9R-7.7/2015: RMM schvaluje ředitelce Mateřské školy Modřice Mgr. Stanislavě Šikulové pololetní  

odměnu ve výši 23.900,- Kč dle návrhu ekonomky Mateřské školy Modřice Jarmily Fišerové. 
  

Usnesení 9R-7.8/2015: RMM schvaluje dodavatelem akce „Modřice, U hřiště-prodloužení dešťové  

kanalizace“ firmu Svítil plus, s.r.o. za cenu 1.207.476,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Usnesení 9R-7.9/2015: RMM schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč na pomoc v hmotné nouzi paní  

M. F. 
 

Usnesení 9R-7.10/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke  

spolufinancování sociálních služeb mezi městem Modřice (poskytovatel) a městem Šlapanice (příjemce) ve  

výši příspěvku 6.000,- Kč. 
  

Usnesení 9R-7.11/2015: RMM bere na vědomí Přesuny č. 4 rozpočtových výdajů rozpočtu roku 2015. 
  

Usnesení 9R-7.12/2015: RMM bere na vědomí cenovou nabídku ve výši 50.820,- Kč vč. DPH na  

vypracování Studie revitalizace sběrného dvora předloženou firmou DEA Energetická agentura s.r.o. 
 

Usnesení 9R-7.13/2015: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na vypracování Koncepční studie řešení 

vegetačních sídlištních ploch předloženou Ing. Jakubem Fingerem na lokality ve vnitrobloku Poděbradova-

Sadova. 
  

Usnesení 9R-7.14/2015: RMM bere na vědomí vyúčtování vstupného na akci VIII. Šermířský den Modřice  

2015 ve výši příjmů ze vstupného 37.180,- Kč. 
   

Usnesení 9R-7.15/2015: RMM bere na vědomí vyúčtování kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ na straně  

příjmů celkem 98.500,- Kč a na straně výdajů celkem 98.500,- Kč. 
  

Usnesení 9R-7.16/2015: RMM schvaluje pořádání výstavy „Památky na řemesla v Modřicích“ konané 

v období od 25. 9. do 31. 10. v muzeu města Mořice včetně potřebných konzervačních a aranžérských prací. 
  

Usnesení 9R-7.17/2015: RMM schvaluje panu Vítu Jindřichovskému pořádání Hudebního festivalu Pod 

Kaštany 2015 dne 15. 8. 2015 do 24 hodin a parkování na přilehlém pozemku města Modřice. 

 

Usnesení 9R-7.18/2015: RMM zamítá prezentaci města Modřice v rámci publikace „První pomoc není věda“. 
 

Usnesení 9R-7.19/2015: RMM bere na vědomí Výroční zprávu organizace APLA-JM o.s. za rok 2014. 

Usnesení 9R-7.20/2015: RMM schvaluje venkovní hudební produkci u restaurace na Sokolovně v měsíci  

červenci a srpnu 2015 každý pátek v době od 18 hodin do 24 hodin. 
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Usnesení 9R-7.21/2015: RMM schvaluje pořádání diskotéky fotbalovému klubu MFK Modřice o.s. v rámci  

pořádání turnaje „O pohár starosty města Modřice“ dne 1. 8.2015 v době od 20:00 hodin do 02:00 hodin. 

 

Usnesení 9R-7.22/2015: RMM zamítá žádost o opravu boxu na popelnice SVJ Husova 598, Modřice a 

pověřuje majetkový odbor zajištěním návrhu jednotného postupu pro řešení obdobných žádostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


