
Strana 1 (celkem 4)     Usnesení č. 10/2015 ze schůze RMM 

    volební období 2014-2018 

Zpracovala Dagmar Hošková, DiS  ze dne 4. 8. 2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1100//22001155  
 z 10. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 4. srpna 2015 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 10. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 10R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Zpráva o činnosti Sociálně zdravotní komise - paní Havlátová 

 

Usnesení 10R-2.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o komplexním hodnocení činnosti Sociálně zdravotní  

komise. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 10R-3.1/2015: RMM schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  

VPI/MJ/2015/00100 mezi městem Modřice (stavebník) a společností Česká telekomunikační infrastruktura  

a.s. (správce sítě) na ulici Zahradní před Mateřskou školou Modřice za cenu 52.384,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 10R-3.2/2015: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání 

Poděbradova 413 mezi městem Modřice (pronajímatel) a společností Artemisia všeobecné lékařství s.r.o. 

(nájemce) spočívající v úpravě článku II. odst. 3. účel nájmu. 

 

Usnesení 10R-3.3/2015: RMM schvaluje Smlouvu o právní pomoci č. 46-6-2015 mezi městem Modřice 

(objednatel) a JUDr. Alexandrem Nettem (advokát) na vypracování právního rozboru v ceně 30.000,- Kč bez 

DPH na vypořádání smluvního penále za nedodržení termínu dokončení díla Pasivního bytového domu pro 

seniory zhotovitelem, firmou KOMFORT a.s. 

 

Usnesení 10R-3.4/2015: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl hudebních  

VP_2015_98562 při akci Svatováclavské hody 2015 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný  

svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (poskytovatel) za cenu 1.065,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 10R-3.5/2015: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 42C mezi městem Modřice  

(pronajímatel) a M. C. (nájemce).  

 

Bod 4 –  Projednání podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 10R-4.1/2015: RMM  bere na vědomí provádění prací pomocí vrtulníku v období od 10. - 21. 8.  

2015 firmou MONTAIR Chrudim spol. s.r.o. v objektu firmy IFE ČR a.s. 

 

Usnesení 10R-4.2/2015: RMM bere na vědomí žádost pana Bc. M. C. o koupi části pozemku par. č. 1292/31  

a podstupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 10R-4.3/2015: RMM  bere na vědomí žádost společnosti BONVER WIN, a.s. 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. 

 

 

 



Strana 2 (celkem 4)     Usnesení č. 10/2015 ze schůze RMM 

    volební období 2014-2018 

Zpracovala Dagmar Hošková, DiS  ze dne 4. 8. 2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

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

 

Usnesení 10R-5.1/2015: RMM  schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 27. 11. 2014 na bytovou 

jednotku č. 2/22 v Pasivním bytovém domě pro seniory mezi městem Modřice (pronajímatel) a B. a E. Z. 

(nájemci) dohodou ke dni 30. 9. 2015. 

 

Usnesení 10R-5.2/2015: RMM  schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na služby v Pasivním 

bytovém domě pro seniory ve výši 1.000,- Kč/měsíčně mezi městem Modřice (dárce) a J. K. (obdarovaný). 
 

Usnesení 10R-5.3/2015: RMM  schvaluje paní M. P. splátkový kalendář doplatku služeb za bydlení 

v Pasivním bytovém domě pro seniory na 5 měsíců. 

 

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

Policie 

 

Usnesení 10R-6.1.1/2015: RMM bere na vědomí zápis č. 8/2015 z jednání KSDÚP a souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem mimo investičního záměru „Bytového domu 

Modřice“ při ulici Za Humny. 

 

Usnesení 10R-6.1.2/2015: RMM zamítá investiční záměr M PROPERTY s.r.o., Bidláky 837/20, Brno na 

výstavbu bytového domu Modřice při ulici Za Humny.  

 

Usnesení 10R-6.2/2015: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku ze dne 27. 7. 2015. 

 

Usnesení 10R-6.3/2015: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc červenec  

2015. 
 

Bod 7 – Příprava zářijového zasedání ZMM dne 7. 9. 2015  
  

Usnesení 10R-7.1/2015: RMM schvaluje nástin programu 5. zasedání ZMM. 
  

Usnesení 10R-7.2/2015: RMM bere na vědomí přípravu a rozpracování hlavních bodů programu zářijového  

ZMM. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse  

 

Usnesení 10R-8.1/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 16/2015 Začlenění do kategorie činností 

požárního nebezpečí pro objekt nám. Svobody 90. 
 

Usnesení 10R-8.2/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 17/2015 Stanovení organizace zabezpečení  

požární ochrany pro město Modřice. 

 

Usnesení 10R-8.3/2015: RMM schvaluje Interní derogačních směrnici č. 18/2015 O zrušení Interních směrnic  

č. 3-6/2005. 
 

Usnesení 10R-8.4/2015: RMM zamítá návrh změny Interní směrnice č. 13/2015 Informační řád předložený  

Bc. Alexandrou Konvalinkovou. 
  

Usnesení 10R-8.5/2015: RMM schvaluje Interní směrnici č. 19/2015 Ceník služeb poskytovaných městem  

Modřice. 
 

Usnesení 10R-8.6/2015: RMM schvaluje aktualizaci Pravidel pro přidělení městských bytů v Modřicích  

včetně formuláře „Žádost o přidělení městského bytu v Modřicích“. 
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Usnesení 10R-8.7/2015: RMM bere na vědomí Státní výkazy včetně příloh sestavené k 30. 6. 2015  

předložené Základní školou Modřice. 
  

Usnesení 10R-8.8/2015: RMM schvaluje Základní škole Modřice I. rozpočtovou změnu Plánu investic na rok  

2015 spočívající v zahrnutí akce „Úprava zahrady u budovy Základní školy Modřice, Komenského 343“ v  

cenové výši 915.000,- Kč do plánu investic. 
 

Usnesení 10R-8.9/2015: RMM bere na vědomí Státní výkazy včetně příloh sestavené k 30. 6. 2015  

předložené Mateřskou školou Modřice. 
 

Usnesení 10R-8.10/2015: RMM schvaluje odpis nedobytných pohledávek ze sankcí uložených Přestupkovou  

komisí města Modřice v roce 2009 v celkové výši 11.500,- Kč pro jejich nevymahatelnost. 
  

Usnesení 10R-8.11/2015: RMM schvaluje dodavatelem zakázky „Modřice, VO, ul. Masarykova, Žižkova“  

firmu Energy Solutions savings s.r.o. Olomouc za cenu 1.238.924,- Kč vč. DPH. 
  

Usnesení 10R-8.12/2015: RMM bere na vědomí cenovou nabídku pana Emila Pastvy ve výši 26.000,- Kč vč.  

DPH na zajištění Technického dozoru investora na akci „Modřice, U Hřiště-prodloužení dešťové kanalizace“. 

 

Usnesení 10R-8.13.1/2015: RMM schvaluje vyřazení nabídky firmy PROFI-TISK GROUP s.r.o. Olomouc 

pro její podhodnocení. 

 

Usnesení 10R-8.13.2/2015: RMM schvaluje zpracovatelem a vydavatelem Zpravodaje Modřice firmu 

PORING s.r.o. Brno v ceně 40 stran za 22.869,- Kč vč. DPH, 48 stran za 23.958,- Kč vč. DPH, 56 stran za 

26.257,- Kč vč. DPH a 92 stran za 42.834,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 10R-8.14/2015: RMM bere na vědomí nabídku firmy DFC Systém a.s. na nákup pohonných hmot  

prostřednictvím tankovacích karet a pověřuje starostu města přípravou smlouvy do příštího zasedání RMM. 
  

Usnesení 10R-8.15/2015: RMM bere na vědomí nabídku na pořízení GSM monitorovacího systému od firmy  

DFC systém a.s. a pověřuje starostu zajištěním další nabídky a dalších informací o fungování systému. 
  

Usnesení 10R-8.16/2015: RMM zamítá pro nevyužitelnost ve vztahu k velikosti úřadu města Modřice  

nabídku na zavedení projektu Dobrý úřad od firmy Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o. v ceně 18.000,- Kč  

bez DPH za rok. 
  

Usnesení 10R-8.17/2015: RMM bere na vědomí kalkulaci výměny GSM brány a úpravy telefonní ústředny  

v ceně 11.157,- Kč vč. DPH předloženou firmou OMEGA24 s.r.o. 
 

Usnesení 10R-8.18/2015: RMM bere na vědomí žádost firmy PK OSSENDORF s.r.o. o vydání stanovisek  

k variantám A a B vedení jižní tangenty, schvaluje řešení JT ve variantě B a pověřuje starostu města a  

majetkový odbor vypracováním stanovisek se zohledněním přínosu pro město Modřice u varianty B. 
  

Usnesení 10R-8.19/2015: RMM pověřuje místostarostku a starostu vypracováním připomínek ke  

zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy a vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod  

- CZ06Z zveřejněný Ministerstvem životního prostředí ve lhůtě do 18. 8. 2015. 
  

Usnesení 10R-8.20/2015: RMM bere na vědomí návrh na zřízení samostatné jednotky-hlídky městské policie  

pro obce Želešice, Hajany, Ořechov, Silůvky a Střelice pod vedením Městské policie Modřice a podstupuje jej  

do projednání v ZMM dle postupu příprav ke zřízení hlídky s nedoporučením schválení. 
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Usnesení 10R-8.21/2015: RMM bere na vědomí zprávu o průběhu vyhledávání dotačních titulů  

předloženou firmou DEA Energetická agentura s.r.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


