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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1155//22001166  
 z 15. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 12. ledna 2016 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 15. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

  

Usnesení 15R-1.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

  

Bod 2  – Rozpracování úkolů uložených na prosincovém zasedání ZMM 

 

Usnesení 15R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracovanosti úkolů uložených na prosincovém 

zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 15R-3.1/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Modřice (objednatel) a 

městem Šlapanice (poskytovatel) na úseku výkonu agendy činnosti speciálního stavebního úřadu ve věci 

místních komunikací dle § 40 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., O 

pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení 15R-3.2/2016: RMM bere na vědomí návrh na výpověď Smlouvy o soustředění finančních 

prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany mezi městem Modřice a Statutárním městem 

Brnem, MČ Brno-Chrlice a podstupuje ji k projednání v ZMM s doporučením schválení výpovědi 

v návaznosti na zřízení JSDH Modřice. 

 

Usnesení 15R-3.3/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků mezi městem Modřice 

(objednatel) a Statutárním městem Brnem - Městkou policií Brno (poskytovatel) za cenu 211,- Kč/den/1 

osoba. 

 

Usnesení 15R-3.4/2016: RMM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Modřice (prodávající) a Bc. M.  

C. (kupující) na koupi pozemku par. č. 1292/104 o výměře 15 m2 za cenu 22.500,- Kč. 

 

Usnesení 15R-3.5/2016: RMM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Modřice (kupující) a paní M. N.  

(prodávající) na nákup pozemků par. č. 793/2 a 793/11 o celkové výměře 789 m2 za celkovou cenu  

160.370,- Kč. 

 

Usnesení 15R-3.6/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Rekonstrukce chodníků ve  

městě Modřice“ na pozemku par. č. 536 mezi městem Modřice (stavebník) a společností Chapel Invest spol.  

s.r.o. (majitel pozemku). 

 

Usnesení 15R-3.7/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Rekonstrukce chodníků ve 

městě Modřice“ na pozemku par. č. 794 mezi městem Modřice (stavebník) a panem P. L. (majitel pozemku). 

 

Usnesení 15R-3.8/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Rekonstrukce chodníků ve 

městě Modřice“ na pozemku par. č. 799/1 mezi městem Modřice (stavebník) a Společenstvím vlastníků 

jednotek domu Husova 554 (majitel pozemku). 
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Usnesení 15R-3.9/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Rekonstrukce chodníků ve 

městě Modřice“ na pozemcích par. č. 663 a 665 mezi městem Modřice (stavebník) a paní M. K. (vlastník 

pozemku). 

 

Usnesení 15R-3.10/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojky splaškové a 

dešťové kanalizace a přípojky vody pro rodinný dům na pozemcích par. č. 222/2 a 222/3“ vedených po 

pozemku par. č. 2025/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a společnosti DIRS BD s.r.o. (stavebník). 

 

Usnesení 15R-3.11/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojky splaškové 

kanalizace pro rodinný dům na pozemku par. č. 1082“ vedených po pozemku par. č. 2056/1 mezi městem 

Modřice (majitel pozemku) a paní V. K. (stavebník). 

 

Usnesení 15R-3.12/2016: RMM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen a 

smlouvy o právu provést stavbu „PVOSEK Popovice - přípojka obce“ vedenou po pozemcích par. č. 1624/11, 

2092/4 a 1667/53 mezi městem Modřice (budoucí povinný) a Českomoravskou telekomunikační s.r.o. 

(budoucí oprávněný) za úplatu dle sazebníku města Modřice. 

 

Usnesení 15R-3.13/2016: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení 

ČEPS a.s. a nápravě vadného stavu na pozemcích par. č. 2126, 1466/1, 1466/4, 2127, 1444/1, 1489/5, 1467, 

1469/6, 1469/1, 1477/2, 2353/4, 2352/2 a 2150 mezi městem Modřice (vlastník pozemků) a společností ČEPS 

a.s. (vlastník vedení). 

 

Usnesení 15R-3.14/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 4/25 v bytovém domě Za Humny 770 

mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. a M. V. (nájemce). 

 

Usnesení 15R-3.15/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 1 v bytovém domě Za 

Humny mezi městem Modřice (pronajímatel) a MgA K. H. (nájemce) za cenu 400,- Kč/měsíčně. 

 

Usnesení 15R-3.16/2016: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu garážového stání č. 2 v bytovém domě 

Za Humny mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. a M. Z. (nájemci) k 13. 1. 2016. 

 

Usnesení 15R-3.17/2016: RMM schvaluje Dodatek ke smlouvě o výpůjčce ze dne 3. 3. 2014 uzavřené mezi 

městem Modřice (půjčitel) a Tělovýchovnou jednotou Sokol Modřice (vypůjčitel) upravující časový rozvrh 

využívání sportovišť v majetku města. 

 

Usnesení 15R-3.18/2016: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportoviště mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Městským nohejbalovým klubem Modřice, z.s. (uživatel) o užívání tělocvičny a antukových 

kurtů za cenu 250,- Kč/hod/tělocvičny a 120,- Kč/hod/kurt. 

 

Usnesení 15R-3.19/2016: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportoviště mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Městským fotbalovým klubem Modřice o.s. (uživatel) o užívání tělocvičny za cenu 250,- 

Kč/hod. 

 

Usnesení 15R-3.20/2016: RMM bere na vědomí uzavření objednávky na prezentaci města Modřice 

v Brněnském deníku Rovnost v roce 2016 za celkovou cenu 24.684,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 15R-3.21/2016: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě při 18. Městském plese za cenu 5.000,- Kč bez 

DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a společností Olympia Brno s.r.o. (objednatel). 

 

Usnesení 15R-3.22/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Modřice (obdarovaný) a 

společností IMECO TH s.r.o. (dárce) na poskytnutí daru 5.000,- Kč na pokrytí nákladů 18. Městského plesu 

konaného dne 5. 2. 2016. 

 

Usnesení 15R-3.23/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 25,26H mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a M. H. (nájemce). 
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Bod 4 – Projednání podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 15R-4.1/2016: RMM zamítá žádost společnost FEI Czech Republic s.r.o. o využití povrchu  

cyklostezky pro reklamní účely. 

 

Usnesení 15R-4.2/2016: RMM schvaluje užití znaku města Modřice pro obrazovou přílohou publikace „Klíče 

ke znakům měst České republiky“ panu P. H. 

 

Usnesení 15R-4.3/2016: RMM schvaluje Folklórnímu kroužku města Modřice pořádání setkání rodičů a  

přátel Folklórního kroužku se skupinou BROLN ve velké zasedací místnosti městského úřadu Modřice dne  

12. 2. 2016. 

 

Usnesení 15R-4.4/2016: RMM schvaluje pronájem za úplatu dle sazebníku města velké zasedací místnosti  

městského úřadu Modřice dne 26. 1. 2016 Městskému nohejbalovému klubu Modřice, z.s. za účelem konání  

valné hromady klubu. 

 

Usnesení 15R-4.5/2016: RMM schvaluje pronájem za úplatu dle sazebníku města velké zasedací místnosti  

městského úřadu Modřice dne 7. 2. 2016 Římskokatolické farnosti Modřice za účelem promítání fotografií. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 15R-5.1/2016: RMM  schvaluje žádost o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory paní 

PhDr. J. H. a schvaluje přidělení bytu 2+kk od 18. 1. 2016. 

 

Usnesení 15R-5.2/2016: RMM  schvaluje návrh změn v personálním obsazení zaměstnanců Pasivního 

bytového domu pro seniory a pověřuje vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory paní Kozumplíkovou 

její realizaci k 28. 2. 2016. 

 

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

Policie 

 

Usnesení 15R-6.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 13/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 15R-6.2/2016: RMM bere na vědomí zápis z 6. zasedání KŽP a souhlasí se závěry navrženými  

komisí k bodu 1 a 2 a zamítá pokácení stromu č. 45 na nám. Svobody. 

 

Usnesení 15R-6.3/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 12 ze zasedání FV ze dne 16. 12. 2015 a podstupuje 

jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 15R-6.4/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku Modřice ze dne 4. 1. 

2016. 

 

Usnesení 15R-6.5/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc prosinec  

2015. 
 

Bod 7 – Příprava březnového zasedání ZMM  

 

Usnesení 15R-7.1/2016: RMM bere na vědomí návrh programu březnového zasedání ZMM. 

 

Usnesení 15R-7.2/2016: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu březnového zasedání ZMM.  
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Bod 8 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 15R-8.1/2016: RMM bere na vědomí Veřejnou vyhlášku - Oznámení o konání opakovaného 

veřejného projednání návrhu Územního plánu Modřice a o jeho zveřejnění a vystavení. 
 

Usnesení 15R-8.2/2016: RMM pověřuje paní Miladu Manolovovou zastupováním Města Modřice  

k veškerým úkonům nutným a potřebným k výkonu funkce opatrovníka O. J. 

 

Usnesení 15R-8.3/2016: RMM schvaluje Výroční zprávu města Modřice za rok 2015 o poskytování  

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  

Usnesení 15R-8.4/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 2/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu. 
  

Usnesení 15R-8.5/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 1/2016 Sociální fond města Modřice. 
  

Usnesení 15R-8.6/2016: RMM schvaluje Přílohy č. 1a a 1b k Interní směrnic č. 9/2014 Organizační řád. 
  

Usnesení 15R-8.7/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 27/2015 - Kategorizace prací. 
  

Usnesení 15R-8.8/2016: RMM stanovuje ve věci porušení rozpočtové kázně za rok 2014 FC Blajkec Modřice  

odvod vyplacené dotace zpět do rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč. 
  

Usnesení 15R-8.9/2016: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky bez uveřejnění  

„Víceúčelová sportovní hala Modřice-projektová dokumentace“ nabídku Sdružení Doc. Ing. arch. Zdeněk  

Rothbauer a Atelier bod architekti s.r.o. s nejvyšším bodovým ziskem 84,78 bodů v cenové výši Projektové  

dokumentace a autorského dozoru 4.499.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 15R-8.10/2016: RMM schvaluje podání žádosti na Jihomoravský kraj o uzavření Smlouvy o právu  

provést stavbu a o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci „Rekonstrukce  

chodníků ve městě Modřice“ na ulicích Husova a Masarykova. 

 

Usnesení 15R-8.11/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice výjimku z počtu žáků ve třídě II.A  

školního roku 2015/2016 v navýšení počtu na 31 žáků ve třídě. 
 

Usnesení 15R-8.12/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice Plán investic na rok 2016. 

 

Usnesení 15R-8.13/2016: RMM schvaluje odměnu za poskytovanou právní pomoc městu Modřice kanceláří  

Mgr. Petra Hrachy ve výši 49.000,- Kč bez DPH s účinností od 1. 2. 2016. 

 

Usnesení 15R-8.14/2016: RMM schvaluje jako dodavatele výzbroje a výstroje JSDH Modřice firmu Požární  

bezpečnost s.r.o. za celkovou částku 540.632,18 Kč bez DPH. 
 

Usnesení 15R-8.15/2016: RMM schvaluje vypracování žádosti O podporu materiálně technické základny  

sportu z programu MŠMT firmou DEA Energetická agentura s.r.o. za cenu 37.000,- Kč bez DPH. 
 

Usnesení 15R-8.16/2016: RMM schvaluje vypracování žádosti O podporu v oblasti požární ochrany pro  

JSDH obcí JmK pro období 2013-2016 z programu JmK firmou DEA Energetická agentura s.r.o. za cenu  

10.000,- Kč bez DPH. 
 

Usnesení 15R-8.17/2016: RMM schvaluje vypracování Digitálního povodňového plánu města Modřice a 

žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí oblast podpory 1.4.3 společností 

Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. v celkové ceně 42.000,- Kč bez DPH 

 

Usnesení 15R-8.18/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na poskytování telekomunikačních služeb  

od firmy Vodafone Czech Republic a.s. v maximální výši 5.738,39 Kč bez DPH. 
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Usnesení 15R-8.19/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na nové PC pro Městskou policii Modřice,  

záložní zdroj pro knihovnu a prodloužení 22 licencí ESET SECURE OFFICE od společnosti OMEGA24,  

s.r.o. v celkové výši 45.824,- Kč bez DPH. 
 

Usnesení 15R-8.20/2016: RMM zamítá nabídku Vydavatelství IV-Nakladatelství s.r.o. na prezentaci města v 

projektu „Bezpečně na silnicích“. 
 

Usnesení 15R-8.21/2016: RMM schvaluje MFK Modřice o.s. rozpočet údržby majetku města Modřice pro  

rok 2016 přilehlého k areálu travnatého fotbalového hřiště. 
 

Usnesení 15R-8.22/2016: RMM schvaluje začlenění Mateřské školy Modřice a Základní školy Modřice do  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro územní ORP Šlapanice zabezpečovaný MAS Bobrava. 
  

Usnesení 15R-8.23/2016: RMM ukládá starostovi a uvolněné místostarostce vyplnit a odeslat Dotazník pro  

dořešení Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 

 

Usnesení 15R-8.24/2016: RMM bere na vědomí výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace 

na snížení energetické náročnosti VO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


