
strana 1 z 5    Usnesení č. 35/2017 ze schůze RMM 

    volební období 2014-2018 

Zpracovala Bc. Martina Vojtová, DiS.  ze dne 19. 9. 2017 

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

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3355//22001177  
 z 35. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. září 2017 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 Bc. Martinu Vojtovou, DiS. a Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 35. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

Usnesení 35R-1.1/2017: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích 

RMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 
Usnesení 35R-2.1/2017: RMM schvaluje změnu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby 

Revitalizace sběrného dvora Modřice mezi městem Modřice (stavitel) a MěÚ Šlapanice (správní úřad). 

 

Usnesení 35R-2.2/2017: RMM schvaluje Smlouvu o dílo č.420-1163 na dodávku a výstavbu sportovní 

nafukovací haly na umělém hřišti ZŠ Benešova za cenu 2.418.790,- Kč včetně DPH mezi městem Modřice  

(objednatel) a firmou CALYPSO GROUP s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 35R-2.3/2017: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330040895/001 

vedení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně stavby „Modřice, 

Havlíčkova, DS NN, Mátl“ v pozemcích p.č. 981/1, 986/1, 2027/1, 2028/1 za úplatu 11.165,-Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (povinný) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 

 

Usnesení 35R-2.4/2017: RMM schvaluje Smlouvu č.1040011136/008  o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Modřice, stavební úpravy  VN 161 p.b.1 – 15, kab.VN 1275“ na pozemcích p.č. 

1637/40, 2095/2, 1667/37, 1667/53 a 1690/182 za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad města Modřice 

mezi městem Modřice (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. ( budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 35R-2.5/2017: RMM schvaluje  Dohodu o ukončení nájmu garážového stání č.1 v BD Za Humny 

k 30.9.2017 mezi městem Modřice (pronajímatel) a MgA. K.H. (nájemce). 

 

Usnesení 35R-2.6/2017: RMM schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Modřice a KOMETA 

Group, a.s. na období od 1.10.2017 do 30.9.2018 v rámci členství města v projektu „Království Komety“. 

 

Usnesení 35R-2.7/2017: RMM bere na vědomí Darovací smlouvu – adopční na poskytnutí daru ve výši  

3000,-Kč na chov zvířete Tamarina žlutorukého mezi městem Modřice (dárce) a ZOO Brno a stanice  

zájmových činností, příspěvková organizace (obdarovaný). 

 

Usnesení 35R-2.8/2017: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení hlavního 

řádu vodovodu v pozemcích p.č. 2041 a 2044 mezi městem Modřice ( budoucí povinný) a Statutárním 

městem Brnem (budoucí 1. oprávněný) a BVK a.s. (budoucí 2.oprávněný). 
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Usnesení 35R-2.9/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 5/14 v BD Za Humny mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a p. M.K. (nájemce). 

 

 

Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 35R-3.1/2017: RMM bere na vědomí žádost p. S.V. o doplnění jeho vnučky A.V. do nájemní 

smlouvy o nájmu městského bytu a ukládá MO předložit RMM ke schválení dodatek nájemní smlouvy. 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Nebyla přijata žádná usnesení. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM, Muzejního spolku a Městské policie 

Modřice 

Usnesení 35R-5.1/2017: RMM bere na vědomí zápis č. 33/2017 ze schůze KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednaným žádostem. 

 

Usnesení 35R-5.2/2017: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 28. 8. 2017. 

 

Usnesení 35R-5.3/2017: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období  

1. 8. – 31. 8. 2017. 

 

Bod 6 – Různé, diskuse 

Usnesení 35R-6.1/2017: RMM schvaluje Interní směrnici č. 10/2017 Pracovní řád s účinností od 1.10.2017. 

 

Usnesení 35R-6.2.1/2017: RMM jmenuje dle §102 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů v souladu s ust. §5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Veroniku Žaloudkovou vedoucí úřednicí – vedoucí odboru vnitřních 

věcí MěÚ Modřice, s účinností od 1. 10. 2017. 

 

Usnesení 35R-6.2.2/2017: RMM schvaluje rozdělení pravomocí MěÚ dle ust. §102 odst. 2 písm. f.) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle pracovních náplní Mgr. Veroniky Žaloudkové a Bc. 

Martiny Vojtové, DiS. 

 

Usnesení 35R-6.3/2017: RMM stanovuje dle ust. § 103 odst. 4 písm. b.) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, Mgr. Veronice Žaloudkové, jako vedoucí OVV, plat v platovém tarifu 11/8, osobní 

ohodnocení ve výši 30% a příplatek za vedení ve výši 8% s účinností od 1. 10.2017.  

 

Usnesení 35R-6.4/2017: RMM schvaluje odpis pohledávek v celkové výši 15.300,- Kč dle soupisu dlužníků za 

udělené neuhrazené pokuty v roce 2013 z měření rychlosti a drobné krádeže. 

 

Usnesení 35R-6.5/2017: RMM bere na vědomí oznámení MMB odboru územního plánování a rozvoje o 

současném projednání návrhu Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 a 

návrhu Zadání změn ÚP MB vyplývajících ze změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 

2006 a nemá k návrhu za město Modřice připomínek. 
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Usnesení 35R-6.6/2017: RMM bere na vědomí oznámení MMB odboru územního plánování a rozvoje  o 

projednání návrhu Zadání změn ÚP MB 44. soubor a schvaluje podání připomínek ke změnám v k.ú. 

Přízřenice dle návrhu MO města Modřice. 

 

Usnesení 35R-6.7/2017: RMM bere na vědomí oznámení MěÚ Židlochovice o projednání návrhu zadání 

změny č.V. ÚP SÚ Popovice a schvaluje podání připomínek k návrhu zadání dle návrhu vedoucí MO města 

Modřice. 

 

Usnesení 35R-6.8/2017: RMM určuje za výlep volební agitace politické strany a hnutí v rámci předvolební 

kampaně v období do 21. 10. 2017 částku ve výši 100,-Kč za každou i započatou plochu velikosti A3 výlepu. 

 

Usnesení 35R-6.9/2017: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na „ Zpracování, vydávání a tisk 

městského zpravodaje“ v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2019 nabídku společnosti Poring s.r.o. ve výši 

průměrné ceny za 1 měsíční číslo 30.125,-Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 35R-6.10.1/2017: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na 

stavební práce „ Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“ 

  

Usnesení 35R-6.10.2/2017: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek 

veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“,  Ing. Chybíkovou, Ing. Šišku   

a Bc. et Mgr. Kratochvíla. 

 

Usnesení 35R-6.10.3/2017: RMM schvaluje náhradníky hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání 

obálek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“, MVDr. Slaného,       

Bc. Höklovou a Ing. Dolečka. 

 

Usnesení 35R-6.11/2017: RMM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu              

„Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – vzdělávací aktivity – Školení v oblasti krizového řízení 

a součinnost složek IZS“ z důvodu nepodání nabídky žádným uchazečem a ukládá administrátorovi DEA 

Energetická agentura, s.r.o. zaslat oznámení o zrušení výběrového řízení všem dotčeným účastníkům. 

 

Usnesení 35R-6.12/2017: RMM schvaluje rozpočtové opatření č.6/2017 rozpočtu města Modřice na rok 

2017 ne straně příjmů po RO 113.062.500,-Kč a na straně výdajů po RO 155.798.300,-Kč jako schodkový, se 

schodkem -42.735.800,-Kč a financováním ve výši 2.690.000,-Kč. K financovaní  a vyrovnání schodku 

rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích let.        

 

Usnesení 35R-6.13/2017: RMM  schvaluje ZŠ Modřice a ředitelce ZŠ Modřice vyhlášení ředitelského volna 

dne 29. 9. 2017 z technických důvodů, a to na obou budovách ZŠ.      

           

Usnesení 35R-6.14/2017: RMM schvaluje ZŠ Modřice přerušení činnosti školní družiny a školní jídelny v době 

školních prázdnin ve školním roce 2017/2018.   

             

Usnesení 35R-6.15/2017: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení 10ks židlí z evidence majetku a jejich 

bezúplatný převod do majetku MŠ Modřice.      
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Usnesení 35R-6.16/2017: RMM schvaluje MŠ Modřice obdržení dárkových poukázek v celkové hodnotě 

10.000,-Kč na nákup drobného vybavení MŠ od společnosti XLMX obchodní s.r.o., XXXLutz.                   

 

Usnesení 35R-6.17/2017: RMM schvaluje prezentaci str. MP Modřice Bartoška, Pleváka a Procházkové na 

střeleckých závodech pořádaných MP Blansko dne 21. 9 2017 a schvaluje úhradu startovného ve výši 150,-

Kč/os.  

 

Usnesení 35R-6.18/2017: RMM bere na vědomí administraci dotace z MŠMT na akci „ Výstavba víceúčelové 

sportovní haly Modřice“ ve výši 42.350,-Kč vč. DPH firmou DEA Energetická agentura s.r.o. 

 

Usnesení 35R-6.19/2017: RMM schvaluje prezentaci města Modřice na ručně malovaných mapách regionu u 

CBS Nakladatelství s.r.o., Zlín, v rozsahu prezentace typu C. 

 

Usnesení 35R-6.20.1/2017: RMM schvaluje darování mobilu LG Spirit, IČ 2429, Mgr. Andrei Kovářové. 

   

Usnesení 35R-6.20.2/2017: RMM zamítá darování notebooku DELL, IČ 2581, Mgr. Andrei Kovářové. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška      místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


