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USNESENÍ Č. 1/2014

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 18. listopadu 2014 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 Dagmar Hoškovu, DiS
RMM schvaluje navržený program 1. schůze RMM bez úprav.
Bod 1 – Projednání a schválení jednacího řádu
Usnesení 1R-1.1/2014: RMM schvaluje jednací řád RMM pro volební období 2014 - 2018.
Bod 2 – Jmenování komisí, předsedů komisí a projednání pokynů k ustanovení těchto orgánů
Usnesení 1R-2.1/2014: RMM odvolává předsedu a členy Redakční rady zpravodaje k 18. 11. 2014.
Usnesení 1R-2.2/2014: RMM schvaluje zřízení KSDÚP a jmenuje její předsedkyní Ing. Hanu Chybíkovou.
Usnesení 1R-2.3/2014: RMM schvaluje zřízení KŽP a jmenuje jejím předsedou Ing. Jiřího Brabce.
Usnesení 1R-2.4/2014: RMM schvaluje zřízení SZK a jmenuje její předsedkyní paní Marii Havlátovou.
Usnesení 1R-2.5/2014: RMM schvaluje zřízení KŠK a jmenuje jejím předsedou MUDr. Jiřího Ventrubu CSc.
Usnesení 1R-2.6/2014: RMM schvaluje zřízení Redakční Rady a jmenuje její předsedkyní Mgr. Kateřinu
Koubkovou.
Usnesení 1R-2.7/2014: RMM ukládá předsedům komisí předložit na další schůzi RMM návrhy na členy
komisí
Usnesení 1R-2.8/2014: RMM schvaluje výzvu na jednotlivé zastupitele k předložení návrhů na zřízení dalších
komisí a k předložení návrhů na členy již ustanovených komisí a výborů.
Usnesení 1R-2.9/2014: RMM schvaluje pracovní skupinu pro přípravu a sestavení návrhů rozpočtů města
Modřice ve volebním období 2014 – 2018 ve složení starosta Ing. Šiška, uvolněná místostarostka Ing.
Chybíková a vedoucí finančního odboru Ing. Mulíček.
Bod 3 – Projednání způsobu práce RMM a komisí RMM
Usnesení 1R-3.1/2014: RMM bere na vědomí nástin plánu činnosti RMM a komisí RMM ve volebním
období 2014 – 2018.
Bod 4 - Kontrola úkolů z poslední schůze RMM
Usnesení R1-4.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích
RMM a zasedání ZMM.
Bod 5 - Příprava prosincového zasedání ZMM
Usnesení R1-5.1/2014: RMM bere na vědomí návrh programu 2. řádného zasedání ZMM.
Usnesení R1-5.2/2014: RMM bere na vědomí projednání a doporučení závěrů důležitých bodů programu 2.
řádného zasedání ZMM.
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Bod 6 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení R1-6.1/2014: RMM schvaluje úhradu faktury č. 2304038 firmě Svítil Plus s.r.o. ve výši 1.478.503,Kč vč. DPH za provedené práce na akci „Modřice-oprava chodníku na ulici Nádražní a Husova“.
Usnesení R1-6.2/2014: RMM schvaluje úhradu faktury č. 8500213 firmě PORR a.s. ve výši 2.544.302,- Kč
vč. DPH za provedené práce na akci „Účelová komunikace, chodník ul. Chrlická, Modřice“.
Usnesení R1-6.3/2014: RMM schvaluje Smlouvu o dodávce elektřiny na osvětlení reklamních ploch
z rozvodů veřejného osvětlení mezi městem Modřice (dodavatel) a společností KINGSTYLE s.r.o.
(odběratel).
Usnesení R1-6.4/2014: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene vedení plynárenského zařízení
po pozemku par. č. 981/1 a 2027 za jednorázovou úplatu 5.530,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (povinný)
a společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Usnesení R1-6.5/2014: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby kanalizační a plynovodní
přípojky po pozemku par. č. 2022/1 pro stavbu rodinného domu mezi městem Modřice (majitel) a panem
M. Ř. (stavebník).
Usnesení R1-6.6/2014: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu Hybešova
596 za cenu 13.600,- Kč/rok bez DPH plus úhrada energií mezi městem Modřice (pronajímatel) a panem
L. V. (nájemcem).
Usnesení R1-6.7/2014: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu Hybešova
596 za cenu 16.000,- Kč/rok bez DPH plus úhrada energií mezi městem Modřice (pronajímatel) a panem
M. T. (nájemce).
Usnesení R1-6.8/2014: RMM schvaluje Přílohu č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřené mezi městem Modřice (dodavatel) a společností ASEKOL a.s. (odběratel).
Usnesení R1-6.9/2014: RMM schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_197792 za
hudební produkci při komorním koncertu dne 22. 10. 2014 ve výši poplatku 368,- Kč vč. DPH mezi městem
Modřice (provozovatel) a sdružením OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
(poskytovatel).
Usnesení R1-6.10/2014: RMM bere na vědomí Kupní smlouvu mezi městem Modřice (prodávající) a E.ON
Distribuce, a.s. (kupující) na prodej pozemku par. č. 2027/3 a podstupuje jí do projednání v ZMM.
Usnesení R1-6.11/2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 56B mezi městem Modřice
(pronajímatel) a E. D. (nájemce).
Usnesení R1-6.12/2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 60C mezi městem Modřice
(pronajímatel) a M. N. (nájemce).
Usnesení R1-6.13/2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 24D mezi městem Modřice
(pronajímatel) a L. B. (nájemce).
Usnesení R1-6.14/2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 25,26D mezi městem
Modřice (pronajímatel) a R. Ch. (nájemce).
Usnesení R1-6.15/2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 17,18F mezi městem
Modřice (pronajímatel) a L. D. (nájemce).
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Usnesení R1-6.16/2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 43,44H mezi městem
Modřice (pronajímatel) a J. M. (nájemce).
Bod 7 – Projednání podnikatelských aktivit
Usnesení R1-7.1/2014: RMM bere na vědomí žádost o umístění prodejního stánku na pečivo ve městě
Modřice společnosti Pekařství KESI Vranovice. Návrh polohy stánku předloží firma KESI k odsouhlasení.
Usnesení R1-7.2/2014: RMM bere na vědomí žádost společnosti European Data Projekt, s.r.o. o změnu OZV
č. 2/2012 „O stanovení míst a času, ve kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry“ a podstupuje jí do
projednání v ZMM s nedoporučením její změny.
Bod 8 - Projednání žádostí o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory
Nebyla přijatá žádná usnesení.
Bod 9 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské
Policie
Usnesení R1-9.1/2014: RMM schvaluje odměny členům komisí RMM, Redakční radě a Muzejnímu spolku
za 2. pololetí 2014.
Usnesení R1-9.2.1/2014: RMM schvaluje firmě BOELS Modřice projektovou dokumentaci pro územní
řízení stavby vodovodní přípojky pro areál „Půjčovna strojů a nářadí“ v Modřicích za předpokladu uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 2082/1 k.ú. Modřice ve
vlastnictví města. Žadatel předloží návrh smlouvy.
Usnesení R1-9.2.2/2014: RMM schvaluje paní T. K. projektovou dokumentaci pro územní řízení
stavby kanalizační a plynové přípojky pro RD na ul. Masarykové par. č. 443/6 při splnění podmínek správců
příslušných sítí.
Usnesení R1-9.2.3/2014: RMM schvaluje projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby kanalizační a
plynové přípojky pro stavu rodinného domu na ul. Krakovská 39 za předpokladu uzavření Smlouvy o
umožnění stavby na pozemku par. č. 2022/1 k.ú. Modřice ve vlastnictví města.
Usnesení R1-9.2.4/2014: RMM bereme na vědomí žádost firmy IG Watteuw ČR s.r.o. o napojení objektu na
kanalizační síť města Modřice a požaduje po žadateli svolání jednání s příslušnými dotčenými orgány k
projednání uvedené záležitosti.
Usnesení R1-9.2.5/2014: RMM bere na vědomí žádost firmy BPI group, s.r.o. o napojení na kanalizační síť
města Modřice a požaduje po žadateli svolání jednání s příslušnými dotčenými orgány.
Usnesení R1-9.2.6/2014: RMM schvaluje firmě HUTIRA Brno, s.r.o. žádost o změnu územního rozhodnutí
při stavbě „Výrobní a skladový areál Modřice“ za předpokladu zajištění opatření k minimalizaci prašnosti na
území stavby po celou dobu výstavby.
Usnesení R1-9.2.7/2014: RMM bere na vědomí žádost firmy EL-INSTA CZECH s.r.o., na přeložku VN pro
areál „Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů“ na par. č. 1299/2 k.ú. Modřice a upozorňuje na nutnost
respektování prostorového uspořádání v koordinaci s připravovaným ÚP Modřice.
Usnesení R1-9.2.8/2014: RMM bere na vědomí žádost Magistrátu města Brna o změnu licence autobusové
linky 78 Židenice, Nádražní – Modřice, Olympia a nemá námitky k licenci pro autobusovou linku 78
Židenice, nádražní – Modřice, Olympia.
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Usnesení R1-9.3/2014: RMM bere na vědomí Přehled činnosti MP za měsíc říjen 2014.
Usnesení R1-9.4/2014: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 27.10.2014.
Bod 10 – Různé, diskuse
Usnesení R1-10.1/2014: RMM schvaluje Přílohu č. 1 ke směrnici o inventarizaci – Plán inventur města
Modřice na rok 2014.
Usnesení R1-10.2/2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 16/2014.
Usnesení R1-10.3/2014: RMM schvaluje Kanalizační řád pro statutární město Brno, město Kuřim, město
Modřice, obce Česká a Želešice s vypuštěním kompletní kapitoly 8. Způsob stanovení množství srážkových
vod u odběratelů.
Usnesení R1-10.4.1/2014: RMM schvaluje navýšení platů vedoucím zaměstnancům města Modřice v souladu
s ust. §102 odst. 2 písm. g) a §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení R1-10.4.2/2014: RMM schvaluje jako zřizovatel Základní školy Modřice a Mateřské školy Mořice
navýšení platů oběma ředitelkám v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a §128 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení R1-10.5/2014: RMM schvaluje termín pro uzavírání manželství ve volebním období 2014 – 2018
na sobotu v době od 9 do 12 hodiny.
Usnesení R1-10.6/2014: RMM schvaluje vyplacení částky 15.000,- Kč panu I. H. jako kompenzaci
všech vniklých závad na rodinném domě Nádražní 375 způsobených výstavbou kanalizačního řádu a PBDS
na sousedním pozemku města Modřice.
Usnesení R1-10.7/2014: RMM schvaluje vyplacení částky 3.000,- Kč manželům P. jako kompenzaci za
vzrostlou zeleň vysázenou na pronajatém pozemku par. č. 838/1 po udělení výpovědi z nájmu.
Usnesení R1-10.8/2014: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice 1. rozpočtovou změnu prostředků na
provoz na rok 2014.
Usnesení R1-10.9/2014: RMM bere na vědomí státní výkazy včetně příloh k 30. 9. 2014 předložené
Mateřskou školou Modřice.
Usnesení R1-10.10/2014: RMM bere na vědomí přijatá Nápravná opatření Mateřské školy Modřice
vyplývající z protokolu veřejnosprávní kontroly konání ve dnech 23. – 24. 9. 2014 v Mateřské škole Modřice.
Usnesení R1-10.11/2014: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice vyřazení majetku svěřeného do užívání
likvidací dle předloženého soupisu a požaduje předložení likvidačního protokolu.
Usnesení R1-10.12/2014: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu prostředků na provoz Mateřské školy
Modřice na rok 2015 ve výši 2.196.000,- Kč a doporučuje ZMM jeho zařazení do rozpočtu města Modřice na
rok 2015.
Usnesení R1-10.13/2014: RMM schvaluje Základní škole Modřice 3. rozpočtovou změnu prostředků na
provoz na rok 2014.
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Usnesení R1-10.14/2014: RMM bere na vědomí státní výkazy včetně příloh k 30. 9. 2014 předložené
Základní školou Modřice.
Usnesení R1-10.15/2014: RMM bere na vědomí přijatá nápravná opatření Základní školy Modřice
vyplývající z protokolu veřejnosprávní kontroly konané ve dnech 23. – 24. 9. 2014 v Základní škole Modřice.
Usnesení R1-10.16/2014: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu prostředků na provoz Základní školy
Modřice na rok 2015 ve výši 6.500.000,- Kč a doporučuje ZMM jeho zařazení do rozpočtu města Modřice na
rok 2015.
Usnesení R1-10.17/2014: RMM bere na vědomí Rozpočtové přesuny č. 8 rozpočtu města Modřice na rok
2014.
Usnesení R1-10.18/2014: RMM bere na vědomí zprávu o vyúčtování Svatováclavských hodů 2014.

…......................................................................
místostarostka města Ing. Hana Chybíková

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

