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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1199//22001166  
 z 19. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 24. května 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 Hoškovou, DiS  

RMM schvaluje navržený program 19. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 19R-1.1/2016: RMM bere na vědomí text obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a předkládá jí ke schválení ZMM s doporučením schválení. 

  

Usnesení 19R-1.2/2016: RMM schvaluje firmě PODA, a.s. umístění antény rádia na stožáru STA na bytovém 

domě Za Humny 766. 

 

Usnesení 19R-1.3/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Rozpracování úkolů uložených na mimořádném ZMM dne 11. 4. 2016 

 

Usnesení 19R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na 3. mimořádném zasedání  

ZMM. 

 

Bod 3 – Komplexní hodnocení činnosti KŠK 

 

Usnesení 19R-3.1/2016: RMM bere na vědomí Zprávu o komplexním hodnocení činnosti Kulturně školské 

komise. 

 

Bod 4 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 19R-4.1/2016: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 200.000,- Kč na „Dovybavení hasičské zbrojnice města Modřice (výstroj a výzbroj, požární technika)“ 

mezi městem Modřice  (příjemce) a Jihomoravským krajem (poskytovatel). 

 

Usnesení 19R-4.2/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Modřice v roce 2016 ve výši 4.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Sdružením rodičů a přátel 

školy při ZŠ Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.3/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Modřice v roce 2016 ve výši 50.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Základní uměleckou školou 

Ořechov (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.4/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu měst  

Modřice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Vítem Jindřichovským  

(příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.5/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 15.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem  

Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.6/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 8.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Smíšeným sborem Kantiléna  

(příjemce). 



Stránka 2 z 6    Usnesení č. 19/2016 ze schůze RMM 

    volební období 2014-2018 

Zpracovala Dagmar Hošková, DiS  ze dne 24 5. 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Usnesení 19R-4.7/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Janem Vonkou-Vonka  

Racing (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.8/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 1.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Luďkem Dubšíkem  

(příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.9/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Vonka Racing AČR  

(příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.10/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 30.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a organizací Junák-český  

skaut (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.11/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 40.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a organizací Pionýr, z. s. - 43.  

pionýrská skupina Vinohrady (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.12/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 30.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Mysliveckým sdružením  

Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.13/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a ZO Českým svazem včelařů  

Rajhrad (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.14/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 30.000,- Kč,  mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno- 

Domov sv. Markéty (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.15/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno- 

Effeta denní stacionář (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.16/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 4.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a APLA-JM o. s. (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.17/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 15.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Nadačním fondem  

Slunečnice (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.18/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Spolkem pro podporu lidí  

s mentálním postižením (příjemce). 

 

Usnesení 19R-4.19/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města  

Modřice v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a BHC Dragons Modřice, z. s.  

(příjemce). 

  

Usnesení 19R-4.20/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-  

Kč mezi městem Modřice (dárce) a Českou republikou - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  

(obdarovaný). 
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Usnesení 19R-4.21/2016: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na Dotační poradenství - dotace EU fondů,  

národní, krajské v ceně 63.340,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou DEA Energetická  

agentura, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 19R-4.22/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou SIMAF CZ, s.r.o.  

(dárce). 

 

Usnesení 19R-4.23/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-  

Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2016“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou Vít Makovský s.r.o.  

(dárce). 

 

Usnesení 19R-4.24/2016: RMM schvaluje Smlouvu č. 1040010176/001/SOPPS o právu provést stavbu  

„Modřice, Tyršova, stavební úpravy NNv, Zezula“ na pozemku par. č. 2067/1 mezi městem Modřice  

(vlastník) a firmou E.ON Distribuce a. s. (stavebník). 

 

Usnesení 19R-4.25/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu  

7.492,- Kč vč. DPH pro stavbu „Optická trasa FASTER CZ-Modřice“ vedenou po pozemcích par. č. 2156/1 a  

2337 mezi městem Modřice (povinný) a firmou FASTER CZ spol. s.r.o. (oprávněný). 

 

Usnesení 19R-4.26/2016: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030027482/002 o Smlouvě budoucí o zřízení  

věcného břemene za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH pro stavbu „Modřice, Masarykova, sm. NN,  

Klatovský“ umístěnou na pozemku par. č.  2044 mezi městem Modřice (vedoucí povinný) a firmou E.ON  

Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 19R-4.27/2016: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030029116/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného  

břemene za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč bez DPH pro  stavbu „Modřice, Brněnská, DS NN, FLOEL  

invest“ umístěnou na pozemku par. č. 2124/2 mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou E.ON  

Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 19R-4.28/2016: RMM schvaluje  Smlouvu o nájmu hrobového místa 44G mezi městem Modřice  

(pronajímatel) a paní D. K. (nájemce). 

  

Usnesení 19R-4.29/2016: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavba nové zdi Modřice-hřbitov“ za  

cenu 105.463,- vč. DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou TRESTAV s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 19R-4.30/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek inženýrských sítí  

a vjezdu na pozemku par. č. 2025/1 pro přilehlou novostavbu rodinného domu ul. Prusinovského mezi  

městem Modřice (vlastník pozemku) a paní RNDr. J. W. (stavebník). 

 

Usnesení 19R-4.31/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 14. 10.  

2014 mezi městem Modřice (pronajímatel)ú a firmou MARANELLO KART s.r.o. (nájemce) měnící výměru  

pronájmu pozemku par. č. 2016 na celkových 33,6 m2 za cenu 3.696,- Kč/rok. 

 

Usnesení 19R-4.32/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na sazbu a tisk měsíčníku  

Zpravodaje Modřice mezi městem Modřice (objednatel) a firmou PORING, s.r.o. (zhotovitel) na navýšení  

počtu dodávaných výtisků v jednom měsíci z 2300 ks na 2500 ks. 

 

Bod 5 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 19R-5.1/2016: RMM bere na vědomí nabídku na odkup pozemků par. č. 2484/1, 2484/2, 2484/6, 

2484/10, 2485/1, 2485/5, 2485/31 a 2487/12 v lokalitě Bobrava a postupuje nabídku k projednání v ZMM 

s doporučením schválení zájmu o odkup a pověřuje majetkový odbor vypracováním znaleckého posudku. 
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Usnesení 19R-5.2/2016: RMM zamítá realizaci rekonstrukce stání na popelnice pro bytové domy Husova 598  

a Husova 599. 

 

Usnesení 19R-5.3/2016: RMM schvaluje záštitu města a podporu dle žádosti akce „Soutěž v chodníkovém  

malování žáků ZŠ Modřice“ dne 27. 6. 2016 pořádanou SRPŠ při ZŠ Modřice. 

 

Usnesení 19R-5.4/2016: RMM schvaluje záštitu města a podporu dle žádosti akce „Noc kostelů 2016“  

konanou dne 10. 6. 2016 a pořádanou Římskokatolickou farností Modřice. 

 

Usnesení 19R-5.5/2016: RMM schvaluje umístění sídla spolku TJ Sokol Modřice na adrese Benešova 274,  

Modřice. 

 

Bod 6 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 19R-6.1/2016: RMM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 4 v Pasivním bytovém domě pro seniory 

paní H. M. dohodou ke dni 31. 5. 2016. 

 

Bod 7 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

 

Usnesení 19R-7.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 17/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 19R-7.2/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 16 ze dne 20. 4. 2016 a č. 17 ze dne 18. 5. 2016 

z jednání Finančního výboru a podstupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 19R-7.3/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 25. 4. 2016.  

 

Usnesení 19R-7.4/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc duben 

2016. 

 

Bod 8 – Příprava červnového zasedání ZMM 

 

Usnesení 19R-8.1/2015: RMM bere na vědomí návrh programu 8. zasedání ZMM konaného dne 6. 6. 2016. 
 

Usnesení 19R-8.2/2015: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu 8. zasedání ZMM konaného dne 6. 6. 

2016. 

 

Bod 9 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 19R-9.1.1/2016: RMM v souladu s § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 

uplatňuje v samostatné působnosti tyto námitky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jež 

byl zveřejněn dne 25. 4. 2016 veřejnou vyhláškou JmK č. j. JMK 58770/2016:  

- nesouhlas s koncepcí budoucího rozvoje silniční infrastruktury Jihomoravského kraje obsaženou v návrhu, 

- nesouhlas s navrženým vymezením územních rezerv pro kapacitní komunikace a s řešením vymezení 

kapacitních komunikací v centrální oblasti kraje až v budoucnu na základě „Územní studie nadřazené dálniční 

a silniční sítě ve vztahu k území Metropolitní rozvojové oblasti Brno“,  

- nesouhlas s tím, že návrh neobsahuje účinná opatření k řešení nadlimitního zatížení částí území kraje 

nadlimitním hlukem a imisemi, jejichž zdrojem je silniční doprava, 

- nesouhlas s provedeným srovnáním a vyhodnocením alternativních koncepcí rozvoje silniční infrastruktury 

Jihomoravského kraje 

- nesouhlas s provedeným vyhodnocením vlivů návrhu na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, které 

mimo jiné nerespektuje výsledky odborného posouzení, jež obec připojila ke svým připomínkám k předchozí 

verzi návrhu   
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Usnesení 19R-9.1.2/2016: RMM pověřuje starostu obce podrobným odůvodněním schválených námitek 

města Modřice ke zveřejněným ZÚR JmK dne 25. 4. 2016 a zajištěním jejich podání na Krajský úřad 

Jihomoravského kraje v daném termínu. 

 

Usnesení 19R-9.2/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 9/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu. 

 

Usnesení 19R-9.3/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 8/2016 týkající se vybavení nájemních bytů  

v majetku města Mořice, jeho obnovy a nákladů na drobné opravy. 

 

Usnesení 19R-9.4/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 7/2016 - Klíčový řád Městské policie Modřice. 

  

Usnesení 19R-9.5/2016: RMM bere na vědomí rozpracovanou Interní směrnici č. 6/2016 Dotace  

nepodnikajícím fyzickým osobám a ukládá Odboru vnitřních věcí její dopracování k předložení na příští  

schůzi RMM. 

  

Usnesení 19R-9.6/2016: RMM schvaluje Pravidla města Modřice pro určení času a míst, kde lze provozovat  

loterie a jiné podobné hry. 

 

Usnesení 19R-9.7/2016: RMM schvaluje směnu bytu v bytovém domě Za Humny mezi D. H. (byt č. 8/50) a  

manželi K. (byt č. 8/43) k 1. 6. 2016. 

 

Usnesení 19R-9.8/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice přijetí peněžního daru v měsíci dubnu od  

Ing. Lukáše Veselého - Autodoprava Pardubice ve výši 2.000,- Kč a od manželů K., Modřice ve výši 2.500,-  

Kč. 

 

Usnesení 19R-9.9/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice výjimku pro školní rok 2016/2017 z počtu  

žáků v 1. třídě 28 dětí, 2. třída 26 dětí, 3. třída 26 dětí, 4. třída 28 děti, 5. třída 26 dětí, 6. třída 21 dětí a 7. třída  

21 dětí. 

 

Usnesení 19R-9.10/2016: RMM ukládá Finančnímu odboru zapracování částky 3.000,- Kč získané na akci  

„Dětský karneval“ do rozpočtového opatření č. 3/2016 včetně následného darování ZOO Brno na podporu  

vybraného zvířete. 

 

Usnesení 19R-9.11/2016: RMM ukládá Finančnímu odboru zapracovat přesun 65.000,- Kč do rozpočtového  

opatření č. 3/2016 odd. par. 3613 nebytový fond položky 5171 opravy a údržba do odd. par. 3231 základní  

umělecké školy položky 5171 opravy a udržování. 

 

Usnesení 19R-9.12/2016: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na „Údržbu travnatých ploch kolem  

vodní plochy na severu katastru města“ nabídku firmy Sportovní travnaté plochy, s.r.o. v ceně 238.176,- Kč  

vč. DPH a vystavení objednávky. 

 

Usnesení 19R-9.13/2016: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na vyčištění koryta Moravanského  

potoka u nátokového objektu do vodní nádrže Modřice nabídku firmy SITA CZ, a.s. v ceně 157.380,- Kč bez  

DPH vč. vystavení objednávky. 

 

Usnesení 19R-9.14/2016: RMM schvaluje využívání areálu travnatého fotbalového hřiště SDH Modřice  

k přípravě na hasičské sportovní závody a  na pořádání závodů v hasičském sportu. 

 

Usnesení 19R-9.15/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na dodávku a montáž mříží obvodových  

otvorů objektu nám. Svobody 90 v celkové výši 67.871,- Kč bez DPH předloženou firmou Mříže RAAB. 

 

Usnesení 19R-9.16/2016: RMM zamítá nabídku AIDEM&Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. na  

účinkování města Modřice v dokumentárním pořadu Jak se žije v Modřicích za cenu 43.000,- Kč bez DPH. 
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Usnesení 19R-9.17/2016: RMM zamítá objednání knihy Anthropoid-pravdivý příběh v ceně 2.000,- Kč bez  

DPH od společnosti Centrum české historie, o. p. s.  

 

Usnesení 19R-9.18/2016: RMM schvaluje provedení odvětrání střešního pláště bytového domu Sadová 563 

bez montáže nové parozábrany a bez konstrukce SDK a pověřuje majetkový odbor zajištěním realizace 

větracího systému dle navrženého odborného řešení. 

 

Usnesení 19R-9.19/2016: RMM bere na vědomí nabídku JmK na společný nákup elektřiny a zemního plynu  

v roce 2016. Pro uzavření dodavatelských smluv až do roku 2018 se město do společného nákupu nyní  

nepřipojí. 

 

Usnesení 19R-9.20/2016: RMM schvaluje prezentaci strážníků městské policie Modřice na 11. ročníku  

Střeleckých závodů „O pohár starosty města Mikulov“ ve dnech 16. - 17. 6. 2016 a schvaluje úhradu nákladů  

spojených s pobytem ve výši 1100,- Kč/strážník. 

 

Usnesení 19R-9.21/2016: RMM zamítá úhradu zpětného zrcátka vozu Škoda Octavia poškozeného v areálu  

sokolovny sportovní činností nohejbalového oddílu a předává dokumentaci vedení MNK Modřice k vyřízení. 

 

Usnesení 19R-9.22/2016: RMM bere na vědomí zastávku pochodu Pohořelice - Brno dne 28. 5. 2016 v areálu  

Sokolovny v době  16 - 17 hodin. 

 

Usnesení 19R-9.23/2016: RMM zamítá připojení se města Modřice k akci vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7.  

2016 a zpřístupnění muzea a pamětihodností zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


