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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  77//22001155  
 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 12. května 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, řádně omluven radní Slaný z pracovních důvodů dále přítomen předseda Kontrolního 

výboru Richard Tomandl) 

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovu, DiS  

RMM schvaluje navržený program 7. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Komplexní hodnocení činnosti Kulturně školské komise 

 

Usnesení 7R-2.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o komplexním hodnocení Kulturně školské komise. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 7R-3.1/2015: RMM schvaluje Pojistnou smlouvu č. 732686721 mezi městem Modřice (pojistník) a  

společností Allianz pojišťovna, a.s. (pojistitel) na pojištění vozidla PEUGEOT Partner pracovní čety v celkové  

výši 8.537,- Kč/rok. 

 

Usnesení 7R-3.2/2015: RMM bere na vědomí Dodatek č. 1-17544418842 _O ke smlouvě č. 1-4595127064_O 

mezi městem Modřice (objednatel) a společností Vodafone Czech Republic a.s. (dodavatel) na poskytnutí 

zvýhodněných podmínek telekomunikačních služeb. 

 

Usnesení 7R-3.3/2015: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330031889/001 mezi  

městem Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce (oprávněný) na vedení kabelu NN a umístění skříně  

SS100 na pozemku par. č. 2026/1 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 7R-3.4/2015: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330030426/002 mezi  

městem Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce (oprávněný) na vedení kabelu NN a umístění  

přípojkové skříně na par. č. 2081 za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 7R-3.5.1/2015: RMM schvaluje vzájemnou výměnu bytových jednotek mezi E.Z. byt č. 1/5 Za  

Humny 764 a P. T. byt č. 10/47 Za Humny 766.  

 
Usnesení 7R-3.5.2/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 1/5 v bytovém domě Za Humny 764  

mezi městem Modřice (pronajímatel) a panem P. T. (nájemce). 

 
Usnesení 7R-3.5.3/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 10/47 v bytovém domě Za Humny  

766 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní E. Z. (nájemce). 

 
Usnesení 7R-3.6.1/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku par. č. 2051/3 o výměře 48 m2  

za cenu 1,- Kč/m2/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a manželi P. a R. A.(nájemci). 

 

Usnesení 7R-3.6.2/2015: RMM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu části pozemku par. č. 2051/3 o  

výměře 48 m2 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. K. (nájemce) z důvodu prodeje  

přilehlého rodinného domu Poděbradova 314. 
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Usnesení 7R-3.7.1/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku par. č. 2051/3 o výměře 32 m2  

za cenu 1,- Kč/m2/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní Y. K. (nájemce). 

 

Usnesení 7R-3.7.2/2015: RMM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu části pozemku par. č. 2051/3 o  

výměře 32 m2 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. S. (nájemce) z důvodu prodeje přilehlého  

rodinného domu Poděbradova 383. 

 

Usnesení 7R-3.8.1/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku par. č. 2053/5 o výměře 407 m2 za  

cenu 1,- Kč/m2/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a Mgr. R. M. a panem J. S.(nájemci). 

 

Usnesení 7R-3.8.2/2015: RMM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku par. č. 2053/5 o výměře  

407 m2 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. Z. (nájemce) z důvodu prodeje přilehlého pozemku  

par. č. 862/1. 

 

Usnesení 7R-3.9/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Mysliveckým sdružením Modřice (příjemce) ve výši dotace 30.000,-  

Kč. 

 

Usnesení 7R-3.10/2015: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2015  

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Společností moravských parkových drah (příjemce) ve výši dotace  

15.000,- Kč. 

 

Usnesení 7R-3.11/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Brněnské pole a.s. (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.12/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Bovako s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.13/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

DEA Energetická agentura s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.14/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 1.000,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Rostislav Brabec, Ibsenova 9, Brno (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.15/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Petra Hrachy (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.16/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000,- 

Kč pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a 

firmou SIMAF CZ s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.17/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Kamoko s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.18/2015: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 1.500,- Kč  

pro zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Vít Makovský s.r.o. (dárce). 
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Usnesení 7R-3.19/2015: RMM Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč pro  

zajištění kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ v Modřicích mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou  

Kovolit a.s. (dárce). 

 

Usnesení 7R-3.20/2015: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě při konání kulturní akce „Ženáčské hody 2015“  

v Modřicích za cenu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a společnosti BVK a.s. Brno  

(objednatel). 

 

Usnesení 7R-3.21/2015: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě při konání kulturní akce „Ženáčské hody 2015“  

v Modřicích za cenu 10.000,- Kč bez DPH mezi městem Mořice (zhotovitel) a společnosti Olympia Brno,  

s.r.o. (objednatel). 

 

Usnesení 7R-3.22/2015: RMM schvaluje smlouvu o zveřejnění firmy města Modřice ve firemním profilu  

Zlaté stránky mezi městem Modřice (objednatel) a společností Mediatel spol. s.r.o. (dodavatel) za cenu  

9.300,- Kč vč. DPH/rok. 

 

Usnesení 7R-3.23/2015: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při kulturní akci  

„Václavské hody 2015“ v Modřicích za cenu 42.000,- Kč vč. dopravy mezi městem Modřice (objednatel) a  

DH Ištvánci (dodavatel). 

 

Usnesení 7R-3.24/2015:  RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_55243 mezi  

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

(poskytovatel) na hudební produkci při koncertě na radnici dne 25. 3. 2015 za cenu 415,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 7R-3.25/2015: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 11,12G mezi městem  

Modřice (pronajímatel) a P. D. (nájemce). 

 

Bod 4 –  Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 7R-4.1/2015: RMM  bere na vědomí zprávu Rehabilitace Mgr. Pirochtové o převzetí praxe  

v Modřicích firmou Klinika Vital s.r.o. 

 

Usnesení 7R-4.2/2015: RMM doporučuje ZMM nákup nemovitosti rodinného domu nám. Svobody 171 od  

rodiny V. a navrhuje nákup nemovitosti za cenu dle znaleckého posudku plus provize realitní kanceláři. 

 

Bod 5 –  Projednání žádostí o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory 

 

Usnesení 7R-5.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory paní  

Kozumplíkové o obsazenosti bytového domu k 1. 5. 2015. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

 

Usnesení 7R-6.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 5/2015 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 7R-6.2/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 05 z jednání Finančního výboru a podstupuje jej do  

projednání v ZMM. 

 

Usnesení 7R-6.3/2015: RMM bere na vědomí zápisy ze zasedání Muzejního spolku dne 30. 3. 2015 a 27. 4.  

2015. 

 

Usnesení 7R-6.3.1/2015: RMM bere na vědomí přehled činnosti MP za měsíc duben 2014. 
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Usnesení 7R-6.3.2/2015: RMM schvaluje účast strážníků Fajkse a Bartoška na střeleckých závodech „O  

pohár starosty města Mikulov“ vč. úhrady startovného a poplatku za seminář ve výši 1.000,- Kč/osoba. 
 

Bod 7 – Příprava červnového zasedání ZMM  

 

Usnesení 7R-7.1/2015: RMM bere na vědomí návrh programu 4. zasedání ZMM konaného dne 8. 6. 2015. 

 
Usnesení 7R-7.2/2015: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu 4. zasedání ZMM konaného dne 8. 6. 

2015.  

 

Bod 8 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 7R-8.1/2015: RMM schvaluje odpis pohledávek z pokut uložených přestupkovou komisí ve výši  

10.500,- Kč dle zprávy o nevymahatelnosti pohledávek ze dne 11. 5. 2015 zpracované advokátní kanceláří  

Mgr. Hrachy pro jejich nevymahatelnost. 
  

Usnesení 7R-8.2/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 11/2015 Komise Rady města Modřice. 

 
Usnesení 7R-8.3/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 9/2015 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a  

stížností. 
 

Usnesení 7R-8.4/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 10/2015 Městská policie Modřice vč. přílohy č. 1  

Rozpis funkcí, přílohy č. 2 Soupis výstroje a přílohy č. 3 Interní testy fyzické zdatnosti. 
 

Usnesení 7R-8.5/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 7/2015 Informační řád města Modřice. 
 

Usnesení 7R-8.6/2015: RMM bere na vědomí Státní výkazy zisku a ztráty a Stání výkazy rozvahy včetně 

příloh k 31. 3 2015 předložené Mateřskou školkou Modřice. 

 
Usnesení 7R-8.7/2015: RMM schvaluje trvalý souhlas Mateřské škole Modřice s umístěním 176 dětí  

v mateřské škole i přes neodpovídající hygienické vybavení. 
 

Usnesení 7R-8.8/2015: RMM na základě usnesení ZMM č. 7.4.1/2012 bod 1 písm. a) schvaluje  Rozpočtové  

opatření č. 2/2015 na straně příjmů po rozpočtovém opatření 118.788.900,- Kč, na straně výdajů po  

rozpočtovém opatření 93.586.800,- Kč a splátky úvěru 5.900.000,- Kč jako rozpočet přebytkový bez výhrad. 
  

Usnesení 7R-8.9/2015: RMM bere na vědomí Přesuny č. 2 rozpočtových výdajů rozpočtu města na rok 2015. 
 

Usnesení 7R-8.10.1/2015: RMM schvaluje Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  

akce „Modřice, U Hřiště - prodloužení dešťové kanalizace“. 
 

Usnesení 7R-8.10.2/2015: RMM schvaluje za členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání  

obálek pro akci „Modřice, U Hřiště - prodloužení dešťové kanalizace“ Ing. Josefa Šišku-starostu, Ing. Hanu  

Chybíkovou-místostarostku a Bc. Květoslavu Höklovou-vedoucí majetkového odboru. 
 

Usnesení 7R-8.10.3/2015: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise pro otevírání obálek pro akci  

„Modřice, U Hřiště - prodloužení dešťové kanalizace“ MUDr. Jiřího Ventrubu-neuvolněného místostarostu,  

Kateřinu Habartovou-referentku majetkového odboru a Ing. Pavla Dolečka-zastupitele města. 
  

Usnesení 7R-8.10.4/2015: RMM schvaluje oslovení firem - Strabag a.s., SDS Exmost spol. s.r.o. a Ekostavby  

Brno, a.s. na podání nabídek na akci „Modřice, U Hřiště - prodloužení dešťové kanalizace“. 
 

Usnesení 7R-8.11/2015: RMM schvaluje nabídku firmy EUROTRACE s.r.o. ve výši 60.500,- Kč vč. DPH na  

vypracování investičního záměru akce „Chodník Modřice - MČ Brno-Jih - Přízřenice“ a pověřuje starostu  

města vystavením objednávky po odsouhlasení ceny MČ Brno-Jih. 
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Usnesení 7R-8.12.1/2015: RMM schvaluje nabídku firmy Redweb, s.r.o. aktualizaci webových stránek města  

do nového formátu ve výši 61.400,- Kč bez DPH vč. grafického zpracování. 
 

Usnesení 7R-8.12.2/2015: RMM schvaluje Servisní smlouvu mezi městem Modřice (objednatel) a firmou 

RedWeb, s.r.o. (dodavatel) na poskytnutí servisní podpory pro internetové stránky města Modřice ve výši 

5.000,- Kč/měsíčně bez DPH. 

 

Usnesení 7R-8.13/2015: RMM schvaluje cenovou nabídku na opravu pomníku k osvobození Modřic za  2.  

světové války na nám. Svobody v celkové maximální výši 660.000,- Kč a navrhuje ZMM její zařazení do  

rozpočtu města Modřice po etapách. 
  

Usnesení 7R-8.14/2015: RMM bere na vědomí vypracování studie proveditelnosti „Přechody Modřice“  

firmou EUROTRACE, s.r.o. ve výši 25.410,- Kč. 
 

Usnesení 7R-8.15/2015: RMM bere na vědomí vypracování studie proveditelnosti „Parkoviště Komenského 

600“ firmou EUROTRACE, s.r.o. ve výši 20.570,- Kč vč. DPH. 
 

Usnesení 7R-8.16/2015: RMM bere na vědomí vypracování studie proveditelnosti „Parkoviště vnitroblok  

Poděbradova 584“ firmou EUROTRACE, s.r.o. ve výši 19.360,- Kč vč. DPH. 
 

Usnesení 7R-8.17/2015: RMM  bere na vědomí vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce  

chodníku Masarykova-Fruta“ včetně projednání firmou EUROTRACE, s.r.o. ve výši 159.720,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 7R-8.18/2015: RMM bere na vědomí vypracování studie proveditelnosti kamerového systému 

města Modřice firmou AlarmyBayer.cz za cenu 19.850,- Kč. 
 

Usnesení 7R-8.19/2015: RMM schvaluje v rámci vzdělávání zaměstnanců v roce 2015 Městského úřadu  

Modřice v roce 2015 uspořádání dvou seminářů od společnosti Profesím pro všechny zaměstnance v oblasti  

asertivity a zvládání konfliktu. Ostatní vzdělávání úředníků a zaměstnanců se bude provádět dle platné  

směrnice.  
 

Usnesení 7R-8.20/2015: RMM schvaluje finanční pomoc v hmotné nouzi ve výši 1.000,- Kč paní L. M. 
 

Usnesení 7R-8.21/2015: RMM schvaluje převzetí záštity města Modřice nad sportovní akcí Mistrovství ČR  

v nohejbale dvojic a trojic v termínu 29. - 30. 8. 2015 a navrhuje ZMM zařazení částky 25.000,- Kč do  

rozpočtu města Modřice na zajištění cen pro vítěze Mistrovství České republiky v nohejbale dvojic a trojic. 
 

Usnesení 7R-8.22/2015 RMM bere na vědomí účast tanečního oddílu X-trim na Mistrovství Evropy v Polsku  

a navrhuje ZMM zařazení mimořádné finanční podpory ve výši 65.000,- Kč do rozpočtu města na pokrytí  

startovného a dopravy. 
  

Usnesení 7R-8.23/2015: RMM schvaluje Městskému nohejbalovému klubu Modřice z.s. zřízení doručovací  

adresy nám. Svobody 93, 664 42 Modřice. 
 

Usnesení 7R-8.24/2015: RMM bere na vědomí názor pana T. P. na obsah zpravodaje a podstupuje jej do  

projednání Redakční rady ke zveřejnění ve zpravodaji. 
 

 

 

 

 

 

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

   místostarostka města Ing. Hana Chybíková       starosta města Ing. Josef Šiška 


