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USNESENÍ Č. 15/2019
z 15. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 20. srpna 2019 v 15 hodin v kanceláři starosty modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5,
jmenovitě viz prezenční listina), přítomen předseda KV zast. Procházka
RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.
RMM schvaluje navržený program 15. schůze RMM
Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 15R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních RMM a ZMM.
Bod 2 – Zpráva o činnosti SZK
Usnesení 15R-2.1/2019: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti SZK za uplynulé roční období.
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 15R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová
sportovní hala Modřice“ za měsíc červenec 2019 ve výši 19.916.554,56 Kč bez DPH.
Usnesení 15R-3.2/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci
„Víceúčelová sportovní hala Modřice„ za měsíc červenec 2019 v celkové výši 2.506,53 Kč bez
DPH.
Usnesení 15R-3.3/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy vydané pod sp. zn.
OV/17977-2016/JAT a č.j. OV-ČJ/83099-16/JAT, o umístění a provedení stavby „Revitalizace
sběrného dvora v Modřicích“, která byla měněna změnou Veřejnoprávní smlouvy vydané pod sp.
zn. OV/60726-2017/JAN a č.j. OV-ČJ/148362-17/JAN mezi městem Modřice (stavebník) a MěÚ
Šlapanice (správní orgán) a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení 15R-3.4/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 2051/3 o
výměře 48 m² za cenu 48,- Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a manželi N. De F. a H. M.
(nájemce).
Usnesení 15R-3.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM014330054975/001 na vedení kabelových rozvodů NN stavby „Modřice, Bobravská, smyčka NN,
Manukjan“ v pozemku parc. č. 2485/31 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem
Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný).
Usnesení 15R-3.6/2019: RMM bere na vědomí Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zřízení Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko upravující přistoupení obce Ochoz u Brna.
Usnesení 15R-3.7.1/2019: RMM ruší platnost usnesení 6R-4.25/2019 ze dne 19.02.2019 o
hudební produkci při Václavských hodech 2019 s DH Ištvánci.
Usnesení 15R-3.7.2/2019: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při
Václavských hodech 2019 za cenu 43.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a Dechovou
hudbou Ištvánci (zhotovitel).
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Usnesení 15R-3.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojky
splaškové kanalizace vedené na části pozemku parc. č. 2056/1 mezi městem Modřice (majitel
pozemku) a p. J. G. (stavebník).
Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů
Usnesení 15R-4.1/2019: RMM schvaluje dočasné odnětí PUPFL pozemků parc. č. 1467; 1469/1;
1469/2 a 1471 a trvalé odnětí PUPFL pozemku parc. č. 1469/1 o výměře 72,6 m² k výměně vedení
400 kV přenosové soustavy ČR označené V423 pro ČEPS Invest, a.s.
Usnesení 15R-4.2/2019: RMM bere na vědomí žádost společnosti EXICOM spol. s r.o. o
vzájemné započtení části pozemků parc. č. 2102/2 a 1741 a postupuje ji do projednání v ZMM
s doporučením schválení směny.
Usnesení 15R-4.3/2019: RMM schvaluje bezúplatný pronájem areálu Pod Kaštany dne
25.04.2020 Volnočasovému centru Tygřík Modřice za účelem pořádání Modřického duatlonu 2020
pro děti i dospělé.
Usnesení 15R-4.4/2019: RMM schvaluje prolongaci výpůjčky místnosti klubovny ve 2. NP
dvorního traktu MěÚ o výměře 47 m² ve dnech po-st 16:00 až 19:30 od 01.09.2019 organizaci
JUNÁK-Český skaut, 95. Skautský oddíl Quercus a pověřuje pí Ventrubovou přípravou Dodatku č.
1 Smlouvy o výpůjčce.
Usnesení 15R-4.5/2019: RMM schvaluje bezplatný pronájem budovy v areálu Pod Kaštany SDH
Modřice pro prodej občerstvení při akci „Letní kino v Modřicích“ dne 23.08. a 24.08.2019.
Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a
Městské policie Modřice
Usnesení 15R-6.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 8/2019 z jednání KSDÚP ze dne
19.08.2019 a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.
Usnesení 15R-6.2/2019: RMM bere na vědomí zápis z jednání KŽP ze dne 18.08.2019 a plně
souhlasí se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.
Usnesení 15R-6.3/2019: RMM bere na vědomí zápisy ze zasedání KV ze dne 17.07.2019 a
18.08.2019 a zápis z provedené kontroly KV na přidělování městských bytů ze dne 08.08.2019 a
postupuje je do projednání v ZMM.
Usnesení 15R-6.4/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 29.07.2019.
Usnesení 15R-6.5/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od
01.07.2019 do 31.07.2019.
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Bod 7 – Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Modřice
Usnesení 15R-7.1/2019: RMM schvaluje návrh programu 5. zasedání ZMM.
Usnesení 15R-7.2/2019: RMM bere na vědomí přípravu a rozpracování jednotlivých bodů
programu 5. zasedání ZMM.
Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 15R-8.1/2019: RMM bere na vědomí příspěvek města Modřice na financování systému
IDS JMK na tok 2020 ve výši 264.800,- Kč a doporučuje ZMM jeho schválení a zařazení do
rozpočtu na rok 2020.
Usnesení 15R-8.2/2019: RMM schvaluje Interní směrnici č. 3/2019 Informační řád města Modřice.
Usnesení 15R-8.3/2019: RMM schvaluje Interní směrnice č.4/2019 Místně provozně bezpečností
předpis provozní řád skladu pro objekty města Modřice.
Usnesení 15R-8.4/2019: RMM schvaluje upravené formuláře Žádost o přidělení městského bytu,
Žádost o přidělení městského bytu – Aktualizace a Pravidla pro přidělování městských bytů.
Usnesení 15R-8.5/2019: RMM bere na vědomí vyhlášení Veřejného projednání Návrhu změny
ÚPmB B7/18-CM-MČ Brno-střed, k.ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně,
lokalita Ponávka a nemá k záměru připomínek.
Usnesení 15R-8.6/2019: RMM bere na vědomí vyhlášené Veřejné projednání Návrhu změny
ÚPmB B5/18-CM-MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční – Šedová
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a nemá k záměru připomínek.
Usnesení 15R-8.7/2019: RMM bere na vědomí dokončení a převzetí Generelu kanalizace města
Modřice.
Usnesení 15R-8.8/2019: RMM schvaluje ředitelce MŠ Modřice Bc. M. Č. zařazení do platové třídy
12 se zachováním ostatních již schválených příspěvků a příplatků.
Usnesení 15R-8.9/2019: RMM schvaluje podání žádosti o zrušení údaje o místě trvalého pobytu
p. J. O., p. M. L. a p. J. K. dosud hlášených v městských bytech a pověřuje referentku MO pí
Habartovou zastupováním města v těchto řízeních.
Usnesení 15R-8.10/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Zateplení
části BD Sadova 563, Modřice“ nabídku firmy Luděk Vondra ve výši 1.981.528,- Kč bez DPH,
pověřuje starostu města podpisem smlouvy po zařazení částky do rozpočtu města Modřice roku
2019 a doporučuje z havarijních důvodů ZMM zařazení částky do rozpočtu města Modřice na rok
2019.
Usnesení 15R-8.11/2019: RMM bere na vědomí Zprávu o množství odpadů z obalů vytříděných
v Modřicích za období od 01.04. do 30.06.2019, za které město obdrží odměnu v celkové výši
91.628,- Kč od firmy EKO-KOM a.s.
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Usnesení 15R-8.12/2019: RMM bere na vědomí Sdělení OŽP MěÚ Šlapanice ke kontrole ZPF a
závozu pozemků v lokalitě Primál a postupuje jej do ZMM.
Usnesení 15R-8.13.1/2019: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro
otevírání obálek výběrového řízení na nájemce bazénu a posilovny v objektu „Víceúčelové
sportovní haly Modřice“ Ing. Šišku – starosta města, Ing. Chybíkovou – místostarostka města, Bc.
Höklovou – vedoucí MO, Bc. Halvovou - referentka MO a Ing. Mulíčka – vedoucí FO.
Usnesení 15R-8.13.2/2019: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci
komise pro otevírání obálek výběrového řízení na nájemce bazénu a posilovny v objektu
„Víceúčelové sportovní haly Modřice“ MUDr. Ventrubu – neuvolněný místostarosta, MVDr. Slaného
– radní města, Ing. Dolečka – radní města, pí Habartovou - referentka MO a pí Kaňovou –
referentka FO.
Usnesení 15R-8.14/2019: RMM bere na vědomí ukončení pracovního poměru pracovníka
městského muzea Mgr. Fialy a pověřuje Muzejní spolek Modřice nezbytnou správou muzejních
sbírek a organizací tematických výstav.

…...............................................................
starosta města Ing. Josef Šiška

............................................................
místostarostka Ing. Hana Chybíková

