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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  55//22001155  
 z 5. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 9. března 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 5. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 5R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a ZMM. 
 

Bod 2  - Projednání důležitých faktur a smluv 

 

Usnesení 5R-2.1/2015: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků Městské policie Modřice mezi  

městem Modřice (objednatel) a Statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno (poskytovatel) v ceně  

194,- Kč za osobu a den. 

 

Usnesení 5R-2.2/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na umístění kontejneru na textil 

k charitativnímu sběru ve městě Modřice mezi městem Modřice (objednatel) a Diakonií Broumov, sociální 

družstvo (provozovatel). 

 

Usnesení 5R-2.3/2015: RMM schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

mezi městem Modřice a firmou Elektrowin a.s. 

 

Usnesení 5R-2.4/2015: RMM schvaluje Smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe žáků mezi  

městem Modřice (poskytovatel) a Obchodní akademií Eldo, o.p.s. (žadatel) na vykonání praxe studentky  

K. Š.  

 

Usnesení 5R-2.5/2015: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_10033 mezi  

městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,z.s.  

(poskytovatel) na hudební produkci při městském plese za cenu 2.900,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 5R-2.6/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 19,20F mezi městem Modřice  

(pronajímatel) a panem M. F. (nájemce). 

 

Usnesení 5R-2.7/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a SRPŠ při ZŠ (příjemce) ve výši dotace 3.500,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.8/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Základní uměleckou školou Ořechov (příjemce) ve výši dotace  

50.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.9/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou farností Modřice (příjemce) ve výši dotace  

500.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.10/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a YMCA Brno (příjemce) ve výši dotace 80.000,- Kč. 
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Usnesení 5R-2.11/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem Modřice (příjemce) ve výši dotace 10.000,- 

Kč. 

 

Usnesení 5R-2.12/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a MFK Modřice (příjemce) ve výši dotace 530.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.13/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci (příjemce) ve výši dotace  

40.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.14/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a ZO Český svaz včelařů Rajhrad (příjemce) ve výši dotace 10.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.15/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno - Domov sv. Markéty (příjemce) ve výši  

dotace 30.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.16/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Sociální služby Kroměříž (příjemce) ve výši dotace 6.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.17/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno - Effeta denní stacionář (příjemce) ve výši  

dotace 10.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.18/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a APLA-JM o.s. (příjemce) ve výši dotace 4.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.19/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno OCH Rajhrad PS (příjemce) ve výši dotace  

30.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.20/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok  

2015 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno OCH Rajhrad Dům sv. Josefa (příjemce)  

ve výši dotace 30.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-2.21/2015: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek elektro, vody,  

plynu a kanalizace včetně revizních šachet a zřízení sjezdu na pozemek budované na pozemku par. č. 2026/1  

mezi městem Modřice (majitel pozemku) a Mgr. L. Š. a T. B. (stavebníci). 

 

Usnesení 5R-2.22/2015: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemen č. BM-014330031743/01 na  

kabelové vedení NN „Modřice, Havlíčkova, smyčka NN, Dvořáček“ vedené po pozemku par. č. 72/4 a 72/9  

za úplatu 300,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 

 

Usnesení 5R-2.23/2015: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Přeložka nízkotlakého  

plynovodu na ul. Sadová na pozemku par. č. 801/5 v k.ú. Modřice, číslo stavby 8800071589“ za úplatu 500,-  

Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný). 

 

Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 5R-3.1/2015: RMM schvaluje vypouštění chladného čistého kouře z el. udírny Bradly smoker 6  

digital a ze škvaření sádla na el. stoličce firmě Potraviny Hendrych Invest s.r.o. na nám. Svobody 8. 
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Usnesení 5R-3.2/2015: RMM bere na vědomí žádost pana Bc. Martina Cangára o odkoupení části pozemku 

par. č. 1292/31 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením k zamítnutí prodeje do vyřešení 

majetkových vztahů k přilehlým nemovitostem. 
 

Bod 4 -  Projednání žádostí o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory 

 

Nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

 

Usnesení 5R-5.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry  

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 
Usnesení 5R-5.2/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 1 a č. 2. ze zasedání Komise životního prostředí a plně  

souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivý projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 5R-5.3/2015: RMM bere na vědomí přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc únor 2015. 
 

Bod 6- Upřesnění bodů zasedání ZMM dne 9. 3. 2015 

 

Usnesení 5R-6.1/2015: RMM bere na vědomí přípravu zasedání ZMM konaného dne 9. 3. 2015. 
 

Bod 7 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 5R-7.1/2015: RMM bere na vědomí Interní směrnici č. 2/2015 Pracovní řád včetně přílohy č.1 a č. 2 

a pověřuje Odbor vnitřních věcí přípravou dokumentu ke schválení na další schůzi RMM. 
 

Usnesení 5R-7.2/2015: RMM schvaluje Přílohu č. 4 k Interní směrnici č. 6/2014 Test tělesné způsobilosti pro 

strážníky MP Modřice. 
 

Usnesení 5R-7.3/2015: RMM schvaluje Přílohu č. 1b k Organizačnímu řádu města Modřice ze dne 18.2.2015 

- Schéma orgánů města Mořice-vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 
 

Usnesení 5R-7.4/2015: RMM schvaluje doplnění Interní směrnice č.4/2013 Ceník služeb poskytovaných 

městem Modřice o pronájem zasedacích místností a kluboven v objektu městského úřadu nám Svobody 93. 
 

Usnesení 5R-7.5/2015: RMM bere na vědomí nabídku firmy BOZPO servis, Dipl. tech. Jaroslav Plšek na 

zajištění komplexní agendy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany ve výši 7.833,- Kč/měsíčně bez 

DPH a pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc. Kovářovou přípravou podkladů pro uzavření smlouvy. 
 

Usnesení 5R-7.6/2015: RMM schvaluje oslovení firem DEA Energetická agentura, s.r.o., Erste Grantika 

Advisory a.s., PROMEA s.r.o. a RENARDS dotační s.r.o. k předložení cenové nabídky na zajištění 

poradenství a získávání dotací z EU fondů, národních a krajských fondů. 
 

Usnesení 5R-7.7/2015: RMM pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí  Bc. Kovářovou oslovením dalších 

firem k předložení nabídek na zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance města k projednání na dubnové 

RMM. 
 

Usnesení 5R-7.8/2015: RMM schvaluje v souladu s občanským zákoníkem přechod nájmu bytu č. 8/41 

v bytovém domě Za Humny ze zemřelé V. S. na její nezletilé dcery. 

 

Usnesení 5R-7.9/2015: RMM schvaluje podání žádosti Ministerstvu vnitra ČR na poskytnutí úhrady čistého 

nájemného nebo jeho části panu H. A. za pronájem bytu  Přízřenická 1029, Modřice pro rok 2015. 
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Usnesení 5R-7.10/2015: RMM  schvaluje pomoc v hmotné nouzi ve výši 1.000, Kč/rok paní M. P. 

 

Usnesení 5R-7.11.1/2015: RMM schvaluje roční účetní závěrku ZŠ Modřice a rozdělení zlepšeného 

hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 49.518,56 Kč do rezervního fondu a z doplňkové činnosti 

ve výši 35.166,58 Kč do rezervního fondu a 40.000,- Kč do fondu odměn. 
 

Usnesení 5R-7.11.2/2015: RMM schvaluje Základní škole Modřice převod částky 84.685,14 Kč z rezervního 

fondu do fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Usnesení 5R-7.12/2015: RMM schvaluje Základní škole Modřice Odpisový plán majetku na rok 2015 

v celkové výši 1.502.560,52 Kč. 
 

Usnesení 5R-7.13.1/2015: RMM schvaluje Roční účetní závěrku Mateřské škole Modřice a rozdělení 

zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 37.085,97 Kč do rezervního fondu. 
 

Usnesení 5R-7.13.2/2015: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice převod částky 37.085,97 Kč z rezervního 

fondu do fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Usnesení 5R-7.14/2015: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice Odpisový plán majetku nárok 2015 

v celkové výši 715.172,- Kč. 
 

Usnesení 5R-7.15/2015: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice Plán investic na rok 2015-změna číslo 1 

s předpokládaným zůstatkem k 31.12.2015 ve výši 644.806,88 Kč 
 

Usnesení 5R-7.16/2015: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice vyřazení nefunkční automatické pračky 

BOSCH likvidací a požaduje doložení dokladu o likvidaci. 
 

Usnesení 5R-7.17.1/2015: RMM schvaluje čas užívání klubovny na Městském úřadě Modřice 95. skautským 

oddílem Quercus v pondělí od 16 do 18 hodin, v úterý od 16 do 17 hodin a ve středu od 16 do 17,30 hodin (1x 

za měsíc do 18,30 hodin). 

 
Usnesení 5R-7.17.2/2015: RMM schvaluje využívání klubovny na Městském úřadě Modřice 95. skautskému 

oddílu Quercus v období od 23. - 30. srpna 2015 po celé dny za účelem uspořádání příměstského tábora. 

 

Usnesení 5R-7.17.3/2015: RMM schvaluje 95. skautskému oddílu Quercus umístění svého plakátu na dveře 

klubovny Městského úřadu Modřice bez fyzického poškození dveří. 

 

Usnesení 5R-7.18/2015: RMM schvaluje SVJ Masarykova č.p. 1025, 1026 a 1027 Modřice pronájem 

klubovny v 1. NP nad knihovnou dne 26.3.2015 v době od 18 do 20 hodin za cenu 50,- Kč/hodina bez DPH. 

 
Usnesení 5R-7.19.1/2015: RMM schvaluje nezávislým členem poroty architektonické soutěže „O návrh 

víceúčelové sportovní haly Modřice“ Ing. arch. Ludvika Gryma. 

 
Usnesení 5R-7.19.2/2015: RMM schvaluje nezávislým náhradníkem členů poroty architektonické soutěže „O 

návrh víceúčelové sportovní haly Modřice“ Ing. arch. Pavla Juru. 

 
Usnesení 5R-7.20/2015: RMM bere na vědomí žádost L. P. o příspěvek synovi D. P. na sportovní činnost a 

pověřuje starostu města přípravou podkladů pro příští schůzi RMM. 

 
Usnesení 5R-7.21.1/2015: RMM schvaluje uveřejnění informací od zastupitelů z hnutí ANO 2011 

v Modřicích ve zpravodaji města po úpravě příspěvku odstraněním loga strany v úvodu a odkazu (hyperlink) 

v závěru sdělení. 
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Usnesení 5R-7.21.2/2015: RMM schvaluje úpravu směrnice č. 12/2012 Informační řád města Modřice dle 

platné legislativy. 

 

Usnesení 5R-7.22/2015: RMM schvaluje použití znaku města Modřice na samolepkách Svazu mužů města 

Modřice a recesistického uskupení Svobodné velkovévodství Modřické panu Tomáši Paufošímovi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


