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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3377//22001177  
 z 37. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 21. listopadu 2017 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice 

  Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 3, jmenovitě viz             

prezenční listina) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 37. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 37R-1.1/2017: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích 

RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 
Usnesení 37R-2.1/2017: RMM schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Modřice (město) a společností  

Q-Elektrik a.s. (žadatel) na zajištění spolufinancování rekonstrukce komunikace ulice Tyršova. 

 

Usnesení 37R-2.2/2017: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 1292/103 o výměře 8m2  

za cenu 31.440,-Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a firmou El-Insta Czech s.r.o. (kupující). 

 

Usnesení 37R-2.3/2017: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Modřice (povinný) a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (oprávněný) na umístění protihlukové stěny a jejích součástí na pozemku 

parc.č. 1254 a 1256/1 za úplatu 6.389,-Kč. 

 

Usnesení 37R-2.4/2017: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Modřice – Masarykova 134,  

parc. č. 685, plynovod“ na pozemku parc. č. 2042/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a D. a  

I. P. (stavebník). 

 

Usnesení 37R-2.5/2017: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek inženýrských sítí a  

zpevnění sjezdu pro „ Novostavba RD Modřice, ul. Poděbradova, parc. č. 686“ na pozemku parc. č. 2051/1  

mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a K. P. (stavebník). 

 

Usnesení 37R-2.6/2017: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojky plynu a předláždění  

sjezdu na pozemku parc. č. 2067/1 pro stavbu „ Novostavba RD Modřice, Tyršova 238, parc. č. 1258“ mezi  

městem Modřice (vlastník pozemku) a D. Z. (stavebník). 

 

Usnesení 37R-2.7/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu 1 pokoje a příslušenství v RD Komenského  

501, Modřice na dobu určitou do 31. 1. 2019 mezi O. J. zastoupenou opatrovníkem městem  

Modřice (pronajímatel) a R. M. (nájemce) za cenu 2.500,-Kč/měsíc. 

 

Usnesení 37R-2.8/2017: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu 1 pokoje a příslušenství v RD Komenského  

501, Modřice na dobu určitou do 31. 1. 2019 mezi O. J. zastoupenou opatrovníkem městem  

Modřice (pronajímatel) a K. J. (nájemce) za cenu 3.300,-Kč/měsíc. 
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Usnesení 37R-2.9/2017: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_157449 mezi  

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

(poskytovatel) na hudební produkci při Václavských hodech 2017 dne 1. 10. 2017 za cenu 1.275,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení 37R-2.10/2017: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_162640 mezi  

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

(poskytovatel) na 88. Komorním koncertu na radnici v ceně 675,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení 37R-2.11/2017: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_162454 mezi  

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

(poskytovatel) na hudební produkci při Kácení máje na Václavské hody 2017 v ceně 1.700,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení 37R-2.12/2017: RMM schvaluje Dohodu o spolupráci na umístění sběrných kontejnerů na textil a  

obuv mezi městem Modřice (majitel pozemků) a Diecézní charitou Brno (provozovatel). 

 

Usnesení 37R-2.13/2017: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090112769 na  

dodávku plynu pro nafukovací halu při ZŠ ul. Benešova mezi městem Modřice (zákazník) a GasNet, s.r.o.  

(provozovatel). 

 

Bod 3 – Projednání podnikatelských aktivit 

Usnesení 37R-3.1/2017: RMM schvaluje pronájem garážového stání č. 20 v BD Za Humny pí K. A.  

za cenu 400,-Kč/měsíc bez DPH od 1. 12. 2017 a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o pronájmu. 

 

Usnesení 37R-3.2/2017: RMM schvaluje ukončení nájmu garážového stání č. 11 v BD Za Humny panu T.  

ke dni 30. 11. 2017. 

 

Bod 4 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM, Muzejního spolku a Městské policie  

Modřice 

Usnesení 37R-4.1.1/2017: RMM bere na vědomí zápis č. 35/2017 ze schůze KSDÚP a plně souhlasí se závěry  

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 37R-4.1.2/2017: RMM bere na vědomí žádost o vyjádření k PD „Novostavba RD Modřice ul. 

Poděbradova“ pí P. a schvaluje kladné stanovisko k PD s podmínkou omezení prašnosti po dobu výstavby.  

 

Usnesení 37R-4.2/2017: RMM bere na vědomí zápis z 13. zasedání KŽP ze dne 1. 11. 2017 a plně souhlasí se  

závěry doporučenými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 37R-4.3/2017: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 17. 10. 2017 a zápis KV z kontroly  

Muzea města Modřice dne 14. 9. 2017 a postupuje je do projednání v prosincovém zasedání ZMM 

 

  Usnesení 37R-4.4/2017: RMM bere na vědomí zápisy č. 30 a č. 31 ze zasedání FV a postupuje je do 

projednání na prosincovém zasedání ZMM. 

 

Usnesení 37R-4.5/2017: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 30. 10. 2017. 
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Usnesení 37R-4.6/2017: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 1. 10. 2017 do  

31. 10. 2017. 

 

Bod 5 – Příprava prosincového zasedání Zastupitelstva 

Usnesení 37R-5.1/2017: RMM bere na vědomí návrh programu 15. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 37R-5.2/2017: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu města Modřice na rok 2018 ve výši na straně 

příjmů 119.282.700,-Kč a na straně výdajů 195.819.900,-Kč jako schodkový se schodkem -76.537.200,-Kč a 

financováním 2.770.000,-Kč a navrhuje ZMM takto nastavený rozpočet schválit. 

 

Usnesení 37R-5.3/2017: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu 15. zasedání ZMM. 

 

Bod 6 – Různé, diskuze 

Usnesení 37R-6.1/2017: RMM schvaluje přidělení bytu č. 8/41 v BD Za Humny pí A. Š. s účinností od 1. 12. 

2017 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 37R-6.2/2017: RMM schvaluje odpis pohledávek v celkové výši 3.300,-Kč za rok 2013 vzniklých 

z neuhrazených udělených pokut MP Modřice za měření rychlosti a drobné krádeže. 

 

Usnesení 37R-6.3/2017: RMM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu města Modřice na rok 

2017 na straně příjmů po RO 113.863.700,-Kč a na straně výdajů po RO 156.523.500,-Kč jako schodkový se 

schodkem ve výši -42.659.800,-Kč a financováním ve výši 2.690.000,-Kč. K financování a vyrovnání schodku 

rozpočtu bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z let minulých. 

 

Usnesení 37R-6.4.1/2017: RMM schvaluje oslovení firmy Aquatis a.s., DHI a.s., AQUA Procon s.r.o. a  

zveřejnění na profilu zadavatele pro podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Generel  

kanalizace města Modřice“. 

 

Usnesení 37R-6.4.2/2017: RMM schvaluje členem hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Generel kanalizace města Modřice“ Bc. Jaromíra Peška, MSc.;            

Ing. Milana Přinosila, Ph.D.; Ing. Josefa Šišku a Bc. Květoslavu Höklovou, DiS. 

 

Usnesení 37R-6.4.3/2017: RMM schvaluje náhradníkem členů hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Generel kanalizace města Modřice“ Mgr. Barboru 

Maršálkovou, Ing. Martina Klimeše, Ing. Hanu Chybíkovou a pí Kateřinu Habartovou. 

 

        Usnesení 37R-6.5/2017: RMM schvaluje ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Koubkové dle nařízení vlády č. 340/2017 

Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat ve 12. platové třídě, stupeň 5, 

osobní příplatek 30%, příplatek za vedení 35% a specializační příplatek dle §133 zákoníku práce s účinností 

od 1. 11. 2017 

 

 Usnesení 37R-6.6/2017: RMM schvaluje ředitelce MŠ Modřice Mgr. Šikulové dle nařízení vlády č. 340/2017 

Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat v 11. platové třídě, stupeň 7, 

osobní příplatek 25% a příplatek za vedení 45% s účinností od 1. 11. 2017 
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Usnesení 37R-6.7/2017: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření provozu v době vánočních prázdnin od   

25. 12. 2017 do 1. 1. 2018. 

 

Usnesení 37R-6.8/2017: RMM schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ Modřice ve školním roce 2016/2017. 

 

 Usnesení 37R-6.9/2017: RMM bere na vědomí žádost pí K. o zřízení cesty kolem jejího pozemku a souhlasí s 

vybudováním cesty na náklady žadatelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška     1. radní MVDr. Luděk Slaný                                      


