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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1111//22001155  
 z 11. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 7. září 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 11. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

  

Usnesení 11R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Upřesnění příprav a programu 5. zasedání ZMM 

 

Usnesení 11R-2.1/2015: RMM schvaluje přípravu 5. zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 11R-3.1/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/2012/23 na prodloužení 

výpůjčky pozemků v majetku státu v k.ú. Modřice na dobu do 30. 9. 2015 mezi městem Modřice (vypůjčitel) 

a Českou republikou - Státní pozemkový úřad (půjčitel). 

 

Usnesení 11R-3.2/2015: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 88N15/23 na výpůjčku pozemků v majetku  

státu v k. ú. Modřice dle přílohy č. 1 na dobu do 30. 9. 2023 mezi městem Modřice (vypůjčitel) a Českou  

republikou - Státní pozemkový úřad (půjčitel). 

 

Usnesení 11R-3.3/2015: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup rodinného domu mezi městem Modřice 

(kupující) a J. a O. V. (prodávající) za cenu 5.146.180,- Kč. 

 

Usnesení 11R-3.4/2015: RMM schvaluje Smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků a listin v rámci  

prodeje a převodu rodinného domu mezi městem Modřice (složitel), J. a O. V. (oprávněný), JUDr. Romanou  

Lužnou, advokátka (schovatelka) a Bc. Ivetou Rozporkovou (vedlejší účastník). 

 

Usnesení 11R-3.5/2015: RMM schvaluje zprostředkovatelskou smlouvu mezi městem Modřice (zájemce č.2),  

manželi J. O. V. (zájemce č. 1) a Bc. Ivetou Rozporkovou (zprostředkovatel) na zprostředkovní prodeje  

rodinného domu za cenu zprostředkování 180.116,- Kč. 

 

Usnesení 11R-3.6/2015: RMM schvaluje Smlouvu o právní pomoci číslo 46-6-2015 dodatek č. 1 mezi 

městem Modřice (objednatel) a JUDr. Alexandrem Nettem, advokátem (dodavatel) na provedení odborného 

vyjádření k výši marže a zisku u stavebního díla v ceně 5.000,- Kč bez DPH pro právní rozbor na stanovení 

adekvátní výše penále za nedodržení termínu výstavby Pasivního bytového domu pro seniory. 
 

Usnesení 11R-3.7/2015: RMM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen služebnosti  

inženýrské sítě vedení přeložky drážního kabelu v pozemku par. č. 2090 za jednorázovou cenu 5.000,- Kč bez  

DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný), Správou železniční dopravní cesty, státní organizace (budoucí  

oprávněný) a CTP Invest spol. s.r.o. (investor). 

 

Usnesení 11R-3.8/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Modřice, U hřiště-prodloužení  

dešťové kanalizace“ mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Svítil plus s.r.o. (zhotovitel) na  

prodloužení termínu dokončení do 31. 10. 2015. 

 

Usnesení 11R-3.9/2015: RMM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Modřice (objednatel) a firmou  

PORING s.r.o. (zhotovitel) na sazbu a tisk měsíčníku „Zpravodaj Modřice“ v cenách dle výběrového řízení. 
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Usnesení 11R-3.10/2015: RMM schvaluje přílohu č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Modřice (objednatel)  

a firmou OMEGA24 s.r.o. (zhotovitel), který stanovuje Rozpis prací infrastruktury IT - městského úřadu  

Modřice. 

 

Usnesení 11R-3.11/2015: RMM schvaluje Smlouvu o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích  

karet mezi městem Modřice (kupující) a firmou DFC Systém a.s. (prodávající). 

 

Usnesení 11R-3.12/2015: RMM schvaluje Licenční smlouvu VP_2015_111046 o veřejném provozování děl  

hudebních při komorním koncertu na radnici dne 27. 5. 2015 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA -  

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (poskytovatel) za cenu 577,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 11R-3.13/2015: RMM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Modřice a FC Zbrojovka  

Brno, a.s. při pořádání turnaje mladších žáků o Pohár starosty města Modřice 2015. 

 

Usnesení 11R-3.14/2015: RMM schvaluje smlouvu u výpůjčce č. 2/2015/MŠL mezi městem Modřice  

(vypůjčitel) a Muzeem Brněnska, příspěvková organizace (půjčitel) na výpůjčku předmětů pro výstavu  

„Památky a stará řemesla“  v Muzeu města Modřice v termínu od 10. 9. - 1. 12. 2015. 

 

Bod 4 –  Projednání podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 11R-4.1/2015: RMM schvaluje pronájem části pozemku par. č. 986/1 o výměře ca 195 m2 panu  

T. M. a pověřuje Majetkový odbor přípravou nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 11R-4.2/2015: RMM zamítá umístění reklamních billboardů u cyklostezky Brno-Vídeň v k.ú.  

Modřice kavárně Starbucks coffee v OC Olympia. 

 

Usnesení 11R-4.3/2015: RMM  zamítá žádost firmy KALÁB - stavební firma, spol. s.r.o., na výstavbu 

nových rodinných a bytových domů na pozemcích města Modřice. 

 

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

 

Usnesení 11R-5.1/2015: RMM  schvaluje zařazení paní D. D. do pořadníku o přidělení bytu 1+kk v Pasivním 

bytovém domě pro seniory. 
 

Usnesení 11R-5.2/2015: RMM  schvaluje navýšení měsíčních záloh na energie v Pasivním bytovém domě pro 

seniory v Modřicích od 1. 10. 2015 dle předloženého seznamu nájemníků. 

 

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

Policie 

 

Usnesení 11R-6.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 9/2015 z jednání KSDÚP a souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 11R-6.2/2015: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 24. 8. 2015. 

 

Usnesení 11R-6.3/2015: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc srpen  

2015. 
 

Bod 7 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 11R-7.1/2015: RMM schvaluje stanovisko k akci „Technická studie R52-jižní tangenta v úseku R52 

Rajhrad - D2 Chrlice II.“. 
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Usnesení 11R-7.2/2015: RMM schvaluje stanovisko k žádosti o Studii vypořádání proveditelnosti přírodě 

blízkých PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků včetně vyjádření k záboru pozemků ve  

vlastnictví města Modřice. 

 

Usnesení 11R-7.3/2015: RMM navrhuje pana Ing. Josefa Šišku, nar. ……… jako člena Dopravní a    

Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. 

 

Usnesení 11R-7.4/2015: RMM bere na vědomí návrh Regulačního plánu v Aleji, k.ú. Holásky. 

 

Usnesení 11R-7.5/2015: RMM bere na vědomí Oznámení o projednání návrhu Zadání změny územního  

plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor mimo dílčí změnu AB/4/15-C Systém  

protipovodňové ochrany. 

 
Usnesení 11R-7.6/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 21/2015 Evidence, hlášení a odškodnění úrazů  

pro město Modřice. 
  

Usnesení 11R-7.7/2015: RMM  schvaluje plat vedoucího Finančního odboru Ing. Romana Mulíčka  

v platovém tarifu 11/9, osobní příplatek 25% a příplatek zavedení ve výši 8% s účinností od 1. 10. 2015. 
  

Usnesení 11R-7.8/2015: RMM schvaluje odpis pohledávky za neuhrazený poplatek za psa ve výši 100,- Kč 

paní V. B.. 

 

Usnesení 11R-7.9/2015: RMM schvaluje odpis pohledávek za uložené pokuty v přestupkovém řízení v roce  

2010 v celkové výši 10.500,- Kč pro jejich nevymahatelnost. 
 

Usnesení 11R-7.10/2015: RMM schvaluje odpis pohledávek za uložení pokuty za měření rychlosti a drobné  

krádeže v roce 2011 v celkové výši 10.000,- Kč pro jejich nevymahatelnost. 

 

Usnesení 11R-7.11/2015: RMM schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity žáků v Základní škole  

Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace na 450 žáků na dobu neurčitou. 
 

Usnesení 11R-7.12/2015: RMM schvaluje SRPŠ při ZUŠ Ořechov užívání učeben budov ZUŠ Benešova 271  

a 268 za účelem pořádání kurzů uměleckého vzdělávání. 
 

Usnesení 11R-7.13/2015: RMM schvaluje příspěvek v hmotné nouzi ve výši 1.000,- Kč panu J. B.  

na úhradu spotřeby vody a poplatku za zapojení vodovodní přípojky. 
  

Usnesení 11R-7.14/2015: RMM schvaluje pronájem areálu Pod kaštany společnosti CB&I Brno dne 10. 10.  

2015 v době od 9 do 20 hodin za cenu 4.000,- Kč vč. DPH. 
  

Usnesení 11R-7.15/2015: RMM bere na vědomí nabídku pronájmu bezpečnostní sondy USG 310 včetně  

licenčního antiviru, antispam, IDP a obsahového filtru. 
 

Usnesení 11R-7.16/2015: RMM bere na vědomí nabídku firmy Empemont, s.r.o. na rekonstrukci veřejného  

rozhlasu a dodávku měřičů stavu hladiny toku a pověřuje místostarostu Ventrubu jednáním o vypracování  

studie rozmístění hlásičů v Modřicích. 
 

Usnesení 11R-7.17/2015: RMM schvaluje vyslání strážníka Fajkse a strážníka Bartoška na střelecké závody  

„O pohár starosty města Moravské Budějovice“ dne 9. 9. 2015 včetně úhrady startovného 200,- Kč/osoba. 
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Usnesení 11R-7.18/2015: RMM schvaluje Přílohu č. 1 k směrnici o inventarizaci - Plán inventur na rok 2015. 
  

Usnesení 11R-7.19/2015: RMM bere na vědomí Přesuny č. 5 rozpočtových výdajů rozpočtu roku 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


