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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2233//22001166  
 z 23. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 20. září 2016 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice 

  Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4., jmenovitě viz             

prezenční listina, řádně omluvena radní Chybíková, dřívější odchod radní Šulová) 

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS 

RMM schvaluje navržený program 23. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 23R-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 10. zasedání ZMM 

 

Usnesení 23R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracování úkolů uložených na zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 23R-3.1/2016: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce klubovny I., nám. Svobody 93 mezi městem 

Modřice (půjčitel) a Junákem-Český skaut, Středisko Řehoře Mendela Brno, z.s. (vypůjčitel) beze změn 

požadovaných vypůjčitelem. 

 

Usnesení 23R-3.2/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o právní pomoci ze dne 19. 7. 2004 ve 

znění dodatků č. 1, 2 a 3 mezi městem Modřice (klient) a Mgr. Petrou Hrachy, advokátka (advokát) 

spočívající v úpravě využívání právní pomoci, platbě za právní pomoc a ukončení paušálních úhrad za pobyt 

zástupce advokáta na městském úřadě Modřice. 

 

Usnesení 23R-3.3/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření č. 

1528 mezi městem Modřice (zadavatel) a auditorskou společností Audit-daně, spol. s.r.o. (vykonavatel) 

spočívající ve specifikaci termínů provedení auditu města za rok 2016. 

 

Usnesení 23R-3.4/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330038188/001 na  

vedení distribučních soustavy „Modřice Žižkova, stav. úprava DS NN“ po pozemcích par. č. 2042/1, 2045/14  

a 2046/1 za celkovou úplatu 21.763,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s.  

(oprávněný). 

 

Usnesení 23R-3.5/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky na 

pozemku par. č. 2041 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a I. P. (stavebník). 

 

Usnesení 23R-3.6/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „RD Tyršova 338, Modřice- 

kanalizační přípojka“ na pozemku par. č. 2067/2 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a L. B. (stavebník). 

 

Usnesení 23R-3.7/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky,  

dešťové a splaškové kanalizační přípojky, plynové přípojky, přípojky NN a zřízení sjezdu a výjezdu na  

pozemku par. č. 2050 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a Ing. L. K. a M. Š. (stavebníci). 

 

Usnesení 23R-3.8/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky, 

dešťové a splaškové kanalizační přípojky, plynové přípojky, NN přípojky a zřízení sjezdu a výjezdu na 

pozemku par. č. 2022/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a firmou DIRS BD s.r.o. (stavebník). 
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Usnesení 23R-3.9/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek vodovodu,  

kanalizace, plynu a NN na pozemcích 2053/7 a 2053/39 mezi městem Modřice (majitel pozemků) a Ing.  

O. B. (stavebník). 

 

Usnesení 23R-3.10/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na byt č. 5/14 v BD Za Humny  

760 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní Z. K. a M. K. (nájemníci). 

 

Usnesení 23R-3.11/2016: RMM schvaluje Smlouvu o spolupráci při rozvoji vzdělávání seniorů mezi městem  

Modřice (Konzultační středisko) a Českou zemědělskou universitou v Praze (ČZU). 

 

Usnesení 23R-3.12/2016: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Modřice v roce 2016 ve výši 60.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno-

oblast Rajhrad (příjemce).  

 

Usnesení 23R-3.13/2016: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor Poděbradova 413  

k 31. 10. 2016 mezi městem Modřice (pronajímatel) a Artemisia všeobecné lékařství, s.r.o. (nájemce). 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 23R-4.1/2016: RMM bere na vědomí konání společenské akce „Den otevřených dveří pro  

veřejnost“ společnosti Agrotec, a.s., v areálu Chrlická 1153, Modřice dne 24. 9. 2016 od 8 - 21 hodin. 

 

Usnesení 23R-4.2/2016: RMM schvaluje bezplatné zveřejnění informačního materiálu organizace Šance a 

naděje, z.ú. ve Zpravodaji města a na webových stránkách města. 

 

Bod 5 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 23R-5.1/2016: RMM na základě provedeného šetření schvaluje žádost o umístění v Pasivním  

bytovém domě pro seniory Modřice paní B. W. a schvaluje přidělení bytu 1+kk č. 15 v přízemí  

SO-03 k 1. 10.2016. 

 

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

Policie 

 

Usnesení 23R-6.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 21/2016 z Jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 23R-6.2/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 19 z jednání FV a podstupuje jej do projednání  

v ZMM. 

 

Usnesení 23R-6.3/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu ze dne 29. 8. 2016 a ze dne 

19. 9. 2016 a pověřuje starostu města řešením neutěšitelného personálního stavu Muzea města Modřice. 

 

Usnesení 23R-6.4/2016: RMM bere na vědomí Svodku události Městské policie Modřice za měsíc srpen 

2016. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

 

Usnesení 23R-7.1/2016: RMM bere na vědomí odvolání JUDr. Dany Peterkové-Linduškové z pozice 

předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města Modřice a jmenování Mgr. Veroniky Žaloudkové 

novou předsedkyní Komise pro projednávání přestupků města Modřice s účinností od 20. 9. 2016. 

 

Usnesení 23R-7.2/2016: RMM schvaluje Rozsah pověření velitele Jednotky SDH Modřice. 
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Usnesení 23R-7.3/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 16/2016 Začlenění do kategorie činností  

požárního nebezpečí pro objekt Za Humny 760, 762, 764, 766, 768, 770 v Modřicích. 

 

Usnesení 23R-7.4/2016: RMM schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o  

střelných zbraní a střelivu, ve znění pozdějších předpisů odvolání Jiřího Taly z funkce zástupce zbrojíře u  

Městské policie Modřice a jmenování Bc. Radima Pleváka, Ludmily Procházkové a Ing. Luďka Štěrbáčka  

zástupci zbrojíře u Městské policie Modřice. 

  

Usnesení 23R-7.5/2016: RMM bere na vědomí kalkulaci příspěvku za nadstandardní spoj linky N94 pro  

město Modřice ve výši 480.954,- Kč a doporučuje ZMM jeho zařazení a schválení v rozpočtu města Modřice  

na rok 2017. 

  

Usnesení 23R-7.6.1/2016: RMM schvaluje přidělení bytu č. 1/3 v bytovém domě za Humny 762 paní  

S. M. s účinností od 1. 10. 2016 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 23R-7.6.2/2016: RMM schvaluje přidělení bytu č. 8/50 v bytovém domě Za Humny 768 paní  

P. P. s účinností od 1. 10. 2016 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy 

 

Usnesení 23R-7.7/2016: RMM schvaluje směnu bytu mezi J. a F. B., Sadová 563, byt č. 9N a PhDr. P. B., Za  

Humny 762, byt č. 4/16 s účinností od 1. 10. 2016 a pověřuje starostu města podpisem nových nájemních  

smluv. 

 

Usnesení 23R-7.8/2016: RMM zamítá žádost o příspěvek v hmotné nouzi M. J. z důvodu čerpání  

jiné podpory od města Modřice. 

 

Usnesení 23R-7.9/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice vyřazení pohledávek za rodiči žáků školy  

v celkové výši 2.210,- Kč. 

 

Usnesení 23R-7.10/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice 1. rozpočtovou změnu plánu investic na  

rok 2016 s čerpáním fondu reprodukce investičního majetku v celkové výši 1.287.000,- Kč. 

 

Usnesení 23R-7.11/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice 1. rozpočtovou změnu plánu investic na  

rok 2016 s čerpáním fondu reprodukce investičního majetku v celkové výši 259.554,- Kč. 

 

Usnesení 23R-7.12/2016: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci díla „Město Modřice,  

chodník k MŠ a rekonstrukce ul. Zahradní“ nabídku firmy SVITIL PLUS, s.r.o. ve výši 2.211.972,52 Kč vč.   

DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

  

Usnesení 23R-7.13/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku firmy IGM Brno, s.r.o., ve výši 88.000,- 

Kč bez DPH na provedení stavebně - geodetického zaměření stávajícího stavu RD nám. Svobody 171 a 

doporučuje ZMM zařazení částky do rozpočtu města Modřice na rok 2017. 

 

Usnesení 23R-7.14/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Flower Your Place Central Europe,  

s.r.o. ve výši 250.792,- Kč bez DPH na provedení mechanizované výsadby cibulových rostlin v Modřicích. 

 

Usnesení 23R-7.15/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku firmy GORDIC pobočka Brno ve výši  

114.314,75 Kč vč. DPH na provedení aktualizace programu spisové služby. 

 

Usnesení 23R-7.16/2016: RMM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtového výhledu na rok 2017 na  

straně příjmů 90.156.000,- Kč a na straně výdajů 108.401.000,- Kč po rozpočtovém opatření. 

 

Usnesení 23R-7.17/2016: RMM bere na vědomí návrh na zrušení dvou dodatečně zřízených parkovacích  

stání pro invalidy na vyžádání u BD Pilcova 561 a schvaluje jejich zrušení po obdržení písemného vyjádření  

od původních uživatelů nebo jejich rodinných příslušníků. 
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Usnesení 23R-7.18/2016: RMM schvaluje zapojení města Modřice do projektu „Energetický management  

jako součást efektivní správy majetku obcí a měst (EMSA)“. 

 

Usnesení 23R-7.19/2016: RMM bere na vědomí vzniklý stav omezení průjezdnosti ulice Tyršova a pověřuje  

starostu města všemi dostupnými prostředky zajistit původní stav průjezdnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

místostarosta města MUDr. Jiří Ventruba,CSc                 starosta města Ing. Josef Šiška 


