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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4400//22001188  
 ze 40. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. února 2018 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 Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 40. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 40R-1.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání 

ZMM a RMM. 

 

 

Bod 2 – Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP 
Usnesení 40R-2.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu komplexního hodnocení činnosti KSDÚP. 

 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 40R-3.1/2018: RMM schvaluje Servisní smlouvu na zajištění provozu knihovního systému Tritius 

mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Tritius Solutions a.s. (zhotovitel). 

 

Usnesení 40R-3.2/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojky splaškové   

kanalizace vedené v pozemku p.č. 1344/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a Ing. R. a Ing. K. K. 

(stavebník). 

 

Usnesení 40R-3.3/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služby Energie 24 mezi městem Modřice 

(zákazník) a společností E.ON Energie, a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 40R-3.4/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene vedení sítě plynárenského 

zařízení v pozemcích p.č. 2082/1, 2082/3, 2082/4 a 2132/2 za úplatu 71.573,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (povinný), společností GasNet, s.r.o. (oprávněný) a firmou CTP Invest, spol. s r.o. (investor). 

 

Usnesení 40R-3.5/2018: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030038063/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene vedení stavby „Modřice, Husova, smyčka NN, Kroutilová“ v pozemku p.č. 2047/4 za úplatu 1.000,- 

Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 40R-3.6/2018: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení VN 

na pozemku p.č. 2090 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a společností ČEPS, a.s. (vlastník vedení). 

 

Usnesení 40R-3.7/2018: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při akci Ženáčské hody 

2018 za cenu 30.000,- Kč mezi městem Modřice (pořadatel) a Dechovou hudbou Liduška, z.s. (zhotovitel). 
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Usnesení 40R-3.8/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč  

na zajištění akce Ženáčské hody 2018 mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou Vít Makovský (dárce). 

 

Usnesení 40R-3.9/2018: RMM schvaluje Dodatek č.1 k Pojistné smlouvě č. 3552000816 uzavřené mezi 

městem Modřice (pojistník) a UNIQA pojišťovna a.s. (pojistitel) na pojištění 1 člena JSDH Modřice. 

 

Usnesení 40R-3.10/2018: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 52G mezi městem Modřice  

(pronajímatel) a I. M. a K. V. (nájemci). 

 

Usnesení 40R-3.11/2018: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 32B mezi městem Modřice  

(pronajímatel) a M. D. (nájemce). 

 

Usnesení 40R-3.12/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

50.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.13/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

15.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.14/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

1.500,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Luďkem Dubšíkem (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.15/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

20.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a společnost Vonka Racing, s.r.o. (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.16/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a klubem VSK Technika hokej Brno, p.s. (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.17/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Janem Vonkou – Vonka Racing (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.18/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

3.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Janem Tručkou (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.19/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

40.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – 43. Pionýrská skupina Vinohrady (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.20/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

40.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Mysliveckým spolkem Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.21/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

45.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Klubem stolního hokeje Dragons Modřice (příjemce). 
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Usnesení 40R-3.22/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Českým svazem včelařů, základní organizace Rajhrad  

(příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.23/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

35.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno – Domov sv. Markéty (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.24/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

6.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Sociální službou města Kroměříž (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.25/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno, denní stacionář Effeta (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.26/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

15.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Nadačním fondem Slunečnice (příjemce). 

 

Usnesení 40R-3.27/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost ve výši  

10.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a SPMP ČR pobočný spolek Brno (příjemce). 

 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 40R-4.1/2018: RMM bere na vědomí žádost společnosti CTP Invest, spol. s r.o. o změnu ÚP  

Modřice a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 40R-4.2/2018: RMM bere na vědomí žádost Ing. P. M. Ph.D. o změnu ÚP Modřice a  

postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 40R-4.3/2018: RMM bere na vědomí žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod pozemku  

p.č. 1344/4 a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 40R-4.4/2018: RMM bere na vědomí Požadavek na navrácení parcely číslo 49 a 39/11 podaný  

T. N., L. a K. J., p. K., K. Z., J. R. a J. T. a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 40R-4.5/2018: RMM bere na vědomí nabídku K. a D. B. na směnu pozemku p.č. 2102/2 za p.č.  

1746/1 a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 40R-4.6/2018: RMM bere na vědomí žádost firmy EXICOM spol. s r.o. o odprodej pozemku p.č.  

2102/2 a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 40R-4.7/2018: RMM zamítá pronájem části pozemku p.č. 2056/9 o velikosti 3x3 m  p. K. B. 

 

Usnesení 40R-4.8/2018: RMM bere na vědomí žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/ 

pronájmu zaslanou Státním pozemkovým úřadem. 
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Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

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

Modřice 

Usnesení 40R-6.1/2018: RMM bere na vědomí Zápis č. 37/2018 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým žádostem. 

 

Usnesení 40R-6.2/2018: RMM bere na vědomí Zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 23. 1. 2018. 

 

Usnesení 40R-6.3/2018: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků města  

Modřice v roce 2017 a pověřuje starostu řešením zvyšující se agendy přestupků. 

 

Usnesení 40R-6.4/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 1. 1. 2018 do 31. 1.  

2018. 

 

 

Bod 7 – Příprava březnového zasedání ZMM 

Usnesení 40R-7.1/2018: RMM bere na vědomí návrh programu 16. zasedání ZMM v měsíci březnu. 

 

Usnesení 40R-7.2/2018: RMM bere na vědomí rozpracování a přípravu jednotlivých bodů programu 

březnového ZMM. 

 

 

Bod 8  – Různé, diskuze 

Usnesení 40R-8.1/2018: RMM bere na vědomí žádost Krajského úřadu JMK o vyjádření k předloženému  

návrhu na stanovení aktualizace záplavového území vodního toku Svratka a Svitava v k.ú. Horní Heršpice,  

Chrlice a Pisárky. V případě neovlivnění zhoršení odtokových poměrů ve městě Modřice nemá k aktualizaci  

připomínek.  

 

Usnesení 40R-8.2/2018: RMM bere na vědomí Záznam o metodické návštěvě Městské knihovny Modřice 

v oblasti organizace práce s výměnnými fondy. 

 

Usnesení 40R-8.3/2018: RMM schvaluje zpracovatelem Generel kanalizace města Modřice společnost 

AQUATIS a.s. za cenu 1.137.670,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 40R-8.4/2018: RMM schvaluje provedení monitoringu opěrných dat s vypracováním Výstupní  

zprávy v oblasti Energeticky úsporná obec dle varianty č. 1 všechny budovy vč. kompletního posouzení obce 

za celkovou cenu 25.000,- Kč bez DPH firmou Královská společnost s.r.o. 

 

Usnesení 40R-8.5/2018: RMM schvaluje pronájem sportoviště umělého hřiště za budovou ZŠ Benešova  

p. I.B. a pověřuje starostu města uzavřením Dohody o využívání sportoviště. 
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Usnesení 40R-8.6/2018: RMM bere na vědomí informace o stavu společného účtu obcí sdružených ve  

společném postupu pro ZÚR JMK. 

 

Usnesení 40R-8.7/2018: RMM schvaluje návrh textu vyjádření města k analytické části územní studie  

nadřazené silniční a dálniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a požaduje  

doplnění textu o opětovné zahrnutí do posouzení Želešické varianty JZT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


