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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3366//22001177  
 z 36. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 17. října 2017 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) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 36. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 36R-1.1/2017: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích 

RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – komplexní hodnocení činnosti KŽP 
Usnesení 36R-2.1/2017: RMM bere na vědomí zprávu komplexního hodnocení činnosti KŽP. 
 

Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 36R-3.1/2017: RMM schvaluje Dodatek č.1 ke SoD 09/2017 ze dne 24.05.2017 spočívající v posunu  

termínu dokončení na 31.10.2017 ve vztahu k nutným technologickým přestávkám ovlivněných klimatickými  

podmínkami mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Rekonstruktiva spol. s r.o. ( zhotovitel). 

 

Usnesení 36R-3.2/2017: RMM bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 73170027 mezi městem Modřice  

(objednatel) a BVK a.s. (zhotovitel) na provedení vodovodní přípojky pro areál na ul. Hybešova p.č. 2031/2 za  

cenu 17.762,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení 36R-3.3/2017: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek IS a zřízení sjezdu a  

výjezdu na pozemku p.č. 2485/31 pro stavbu „ RD ulice Bobravská p.č. 2485/30, Modřice“ mezi městem  

Modřice (majitel pozemku) a p. L. M. (stavebník).  

 

Usnesení 36R-3.4/2017: RMM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Modřice (kupující) a p. F.H.  

(prodávající) na odkup plechového kontejneru na komunální odpad za cenu 15.000,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení 36R-3.5/2017: RMM na základě usnesení ZMM č. 14Z-5.3/2017 schvaluje  Směnnou smlouvu na  

směnu pozemku p.č. 1605/236 v majetku města za pozemky p.č. 1605/237 a 1605/239 v majetku spol.  

Bobrava spol. s r.o. mezi městem Modřice a Bobrava spol. s r.o. 

 

Usnesení 36R-3.6/2017: RMM schvaluje Dohodu o narovnání neoprávněného užívání pozemků p.č. 1690/10,  

1690/11, 1690/13 a 1690/170 ve výši 117.425,-Kč mezi městem Modřice (majitel pozemků) a společností  

AFT Service s.r.o. (uživatel pozemků). 

 

Usnesení 36R-3.7/2017: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 1690/10, 1690/11, 1690/13  

a 1690/170 v celkové hodnotě 1.016.500,-Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a firmou AFT  

Service s.r.o. (kupující). 
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Usnesení 36R-3.8/2017: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem  

Modřice (pronajímatel) a Centrem Hastrmánci s.r.o. (nájemce) za cenu 50,-Kč/hod. bez DPH k provozování  

cvičení kojenců a batolat. 

 

Usnesení 36R-3.9/2017: RMM schvaluje Dohodu o převodu práva a povinností a Smlouvy o nájmu  

hrobového místa 73B mezi městem Modřice (pronajímatel) a Ing. M. R. (dosavadní nájemce) a H. K.  

(nový nájemce). 

 

Usnesení 36R-3.10/2017: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_152797 mezi  

městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.,  

(poskytovatel) na hudební produkci při stavění máje na Václavské hody 2017 v ceně 425,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení 36R-3.11/2017: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_152790 mezi  

městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.,  

(poskytovatel) na hudební produkci při předhodové zábavě na Václavské hody 2017 v ceně 2.550,-Kč bez  

DPH. 

 

Usnesení 36R-3.12/2017: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

40.000,-Kč pro rok 2017 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – 43. Pionýrská skupina  

Vinohrady (příjemce). 

 

Usnesení 36R-3.13/2017: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na služby pro  

bývalého občana Modřic ve výši 6.000,-Kč pro rok 2017 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Sociální  

služby Kroměříž (příjemce). 

 

Usnesení 36R-3.14/2017: RMM bere na vědomí Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 0001 BD Sadová  

563 mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. V. (dosavadní nájemce) a A. V. (další nájemce). 

 

Usnesení 36R-3.15.1/2017: RMM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 8/41 v BD Za Humny nezl. V. S., M.Z. a 

I.U. dohodou k 31.10.2017 a pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájmu. 

 

Usnesení 36R-3.15.2/2017: RMM schvaluje uhrazení dluhu na nájemném a vyúčtovaných službách k bytu č.  

8/41 v BD Za Humny formou Dohody o splátkách uzavřené s I. U., a to tak, že dluh bude splácen počínaje  

01.01.2018 v 6 měsíčních splátkách ve výši 1.500,-Kč a 7. splátkou ve výši 657,-Kč a pověřuje  

starostu podpisem Dohody o splátkách. 

 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 36R-4.1/2017: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 2025/1  

o výměře cca 20m2 na ulici Prusinovského. 

 

Usnesení 36R-4.2/2017: RMM schvaluje rozšíření a prodloužení účelové komunikace na pozemku p.č. 2258  

společnosti El-Insta Czech s.r.o. 
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Usnesení 36R-4.3/2017: RMM bere na vědomí zprávu o poskytování pečovatelské služby v Modřicích v roce  

2016 Pečovatelskou službou Židlochovice a schvaluje přílohu Smlouvy o zajištění poskytování úkonů  

pečovatelské služby uzavřené mezi městem Modřice a městem Židlochovice ve výši příspěvku 200.000,-Kč. 

 

Usnesení 36R-4.4/2017: RMM bere na vědomí žádost ZUŠ Ořechov -  Modřice o provedení tepelné izolace a  

zhotovení fasády na objektu Benešova 268 a pověřuje FO prověřením možnosti zařazení částky za zateplení  

fasády a zhotovení fasády do rozpočtu města Modřice v roce 2018. 

 

Usnesení 36R-4.5/2017: RMM schvaluje finanční dotaci ve výši 5.000,-Kč na zajištění koncertu Evy Adams a  

jejích hostů dne 26.11.2017 v kostele sv. Gotharda. 

 

Usnesení 36R-4.6/2017: RMM zamítá žádost Ing. J. Ch. o mimořádnou dotaci na udržení provozu zázemí pro  

cestující na smyčce tramvaje ul. Brněnská. 

 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory  

Usnesení 36R-5.1/2017: RMM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 16 v PBDS mezi městem  

Modřice (pronajímatel) a pí M. J. ( nájemce) k 31.10.2017. 

 

Usnesení 36R-5.2/2017: RMM schvaluje přidělení bytu  č. 16 v PBDS pí E. L. od 01.11.2017 a pověřuje  

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM, Muzejního spolku a Městské policie  

Modřice 

Usnesení 36R-6.1.1/2017: RMM bere na vědomí zápis č. 34/2017 ze schůze KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 36R-6.1.2/2017: RMM pověřuje Městskou policii Modřice prověřením využívání invalidního 

parkovacího stání v blízkosti objektu na ul. Poděbradova 584.  

 

Usnesení 36R-6.2/2017: RMM bere na vědomí zápis z 12. Zasedání KŽP ze dne 31.8.2017 a plně souhlasí se 

závěry doporučenými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 36R-6.3/2017: RMM bere na vědomí zápis č. 29 ze dne 27.09.2017 z jednání FV a postupuje jej do 

projednání v ZMM. 

 

Usnesení 36R-6.4/2017: RMM bere na vědomí zápis z mimořádného zasedání Muzejního spolku ze dne 

25.09.2017. 

 

Usnesení 36R-6.5/2017: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období  

01. 09. – 30. 09. 2017. 
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Bod 7 – Různé, diskuze 

Usnesení 36R-7.1/2017: RMM schvaluje vypracovaný Digitální povodňový plán města Modřice ze dne 

29.0.92017. 

 

Usnesení 36R-7.2/2017: RMM bere na vědomí Protokol o provedení revize knihovního fondu provedené od 

01.07.2017 do 30.07.2017. 

 

Usnesení 36R-7.3/2017: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Generel kanalizace města Modřice“. 

 

Usnesení 36R-7.4.1/2017: RMM schvaluje členem komise pro posouzení splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a hodnocení nabídek plnící funkci komise pro otevírání obálek veřejné nadlimitní zakázky 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice“ Ing. Josefa Šišku, Ing. Hanu Chybíkovou, Bc. Květoslavu Höklovou, Ing. 

Jaroslava Halamíčka, Mgr. Alenu Jagošovou. 

 

Usnesení 36R-7.4.2/2017: RMM schvaluje náhradníkem členů komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek plnící funkci komise pro otevírání obálek veřejné nadlimitní 

zakázky „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ Ing. Pavla Dolečka, MUDr. Jiřího Ventrubu, Kateřinu 

Habartovou, Ing. Annu Kroulíkovou a Ing. Josefa Lovečka. 

 

Usnesení 36R-7.5.1/2017: RMM schvaluje Interní směrnici  č. 10/2017 Ceník služeb poskytovaných městem 

Modřice s účinností od 01.11.2017. 

 

          Usnesení 36R-7.5.2/2017: RMM ruší Pokyn starosty č. 12/2007 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Usnesení 36R-7.5.3/2017: RMM ruší Interní směrnici č. 2/2013 o kopírování na zařízeních v majetku města 

Modřice. 

 

Usnesení 36R-7.6/2017: RMM bere na vědomí žádost MŠ Modřice o dofinancování mzdových prostředků 

zaměstnanců MŠ Modřice ve výši 80.100,-Kč a doporučuje ZMM zařazení částky do rozpočtu města Modřice 

v roce 2017. 

 

Usnesení 36R-7.7/2017: RMM schvaluje ZŠ Modřice uzavření Smlouvy o pronájmu místnosti pro zájmovou 

činnost – kroužky s SVČ Ivančice. 

 

Usnesení 36R-7.8/2017: RMM schvaluje ZŠ Modřice rozpočtovou změnu č.II plánu investic na rok 2017 

v celkové výši investic 1.839.000,-Kč. 
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Usnesení 36R-7.9/2017: RMM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu města Modřice na rok 

2017 na straně příjmů po RO 113.115.300,-Kč a na straně výdajů po RO 155.961.300,-Kč jako schodkový se 

schodkem ve výši -42.846.000,-Kč a financováním ve výši 2.690.000,-Kč. K financování a vyrovnání schodku 

rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z let minulých. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška,v.r.    místostarostka Ing. Hana Chybíková, v.r.                                    


