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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4411//22001188  
 ze 41. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. března 2018 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. MUDr. Ventruba omluven a následně se dostavil v 16:36 hod.) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 41. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 41R-1.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání 

ZMM a RMM. 

 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 16. zasedání ZMM 
Usnesení 41R-2.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracovanosti úkolů uložených na 16.ZMM 

starostovi nebo RMM. 

 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 41R-3.1/2018: RMM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o svozu odpadu a o provozu sběrného 

dvora a schvaluje Jednotný ceník odstranění odpadů a dopravy ze sběrného střediska odpadů města Modřice 

platný od 1.4.2018 mezi městem Modřice  (objednatel) a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. (zhotovitel). 

 

Usnesení 41R-3.2/2018: RMM schvaluje Příkazní smlouvu na provádění TDI na akci „ Víceúčelová sportovní 

hala Modřice“ za cenu 975.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (příkazce) a firmou DEA Energetická 

agentura s.r.o. (příkazník). 

 

Usnesení 41R-3.3/2018: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 1690/10, 1690/11, 1690/13 

a 1690/170 za cenu 1.016.500,- Kč mezi městem Modřice ( prodávající) a firmou AFT Service s.r.o. (kupující). 

 

Usnesení 41R-3.4/2018: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“ 

za cenu 9.380.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou ZEMAKO, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 41R-3.5/2018: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci Generelu kanalizace města Modřice v 

ceně 1.137.670,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou AQUATIS a.s. (zhotovitel). 

 

Usnesení 41R-3.6/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Oprava objektu Hybešova 

596, část Regenerace provozní budovy“ prováděné z pozemku p.č. 961 mezi městem Modřice (stavebník) a 

Petrem Šromem (vlastník pozemku). 

 

Usnesení 41R-3.7/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Oprava objektu Hybešova 

596, část Regenerace provozní budovy“ prováděné z pozemku p.č. 955 mezi městem Modřice (stavebník) a 

Ivanem Cetlem a Hanou Cetlovou (vlastníci pozemku). 
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Usnesení 41R-3.8/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Oprava objektu Hybešova 

596, část Regenerace provozní budovy“ prováděné z pozemku p.č. 952 mezi městem Modřice (stavebník) a 

manželi Běloševičovými (vlastníci pozemku). 

 

Usnesení 41R-3.9/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330046134/001 na 

umístění distribuční soustavy kabelu NN stavby „ Modřice, Prusinovského, smyčka NN, Kadlčík“ v pozemku 

p.č. 2025/1 za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a firmou E.ON   

Distribuce, a.s. (oprávněný). 

 

Usnesení 41R-3.10/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330046945/001 na 

umístění distribuční soustavy kabelu NN  a skříně SS stavby „ Modřice, Prusinovského, smyčka NN, CETIN“ v 

pozemcích p.č. 2025/29 a 239/2 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) 

a firmou E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 

 

                 Usnesení 41R-3.11/2018: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030041072/002 o smlouvě budoucí o zřízení  věcného 

břemene na umístění kabelového vedení VN a uzemnění stavby „ Modřice, Tyršova, přípojka VN, L.D. 

Energy“ na pozemku p.č. 2062/1 a 239/2 za předpokládanou jednorázovou úplatu 1.300,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (budoucí povinný) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

 Usnesení 41R-3.12/2018: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vedení vodovodního řádu DN 250 stavby „ Propojovací vodovodní řád DN 250 Chrlice-Modřice“ umístěného 

v pozemku p.č. 1977/74 za úplatu dle sazebníku města Brna mezi městem Modřice (budoucí povinný) a 

Statutárním městem Brnem (1. budoucí oprávněný) a firmou BVK, a.s. (2. budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 41R-3.13.1/2018: RMM schvaluje zveřejnění pronájmu sportovního areálu hřiště s umělým 

povrchem při ulici Benešova. 

 

Usnesení 41R-3.13.2/2018: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu sportovního areálu hřiště s 

umělým povrchem za ZŠ ul. Benešova mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. Igorem Běloševičem 

(nájemce) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení 41R-3.14/2018: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy č. 2010031988 na dodávky vody pro 

areál Hybešova 596 mezi městem Modřice (odběratel) a firmou BVK, a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 41R-3.15/2018: RMM schvaluje Smlouvu č. 2010032587 o dodávce pitné vody a odvádění 

odpadních vod pro areál Hybešova 596 mezi městem Modřice (odběratel) a firmou BVK, a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 41R-3.16/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč 

na pokrytí nákladů akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou KAMOKO, s.r.o. 

(dárce). 

 

Usnesení 41R-3.17/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč 

na pokrytí nákladů akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou OMEGA, s.r.o. 

(dárce). 
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Usnesení 41R-3.18/2018: RMM schvaluje Sponzorskou smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

5.000,- Kč na pokrytí nákladů akce „Ženáčské hody 2018“ mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou 

KOVOLIT a.s. (dárce). 

 

Usnesení 41R-3.19/2018: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při Václavských hodech 

2018 za cenu 42.000,- Kč vč. dopravného mezi městem Modřice (pořadatel) a Dechovou hudbou Ištvánci 

(hudba). 

 

Usnesení 41R-3.20/2018: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_13428 mezi 

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

(poskytovatel) na hudební produkci při 90. Komorním koncertu na radnici 31. 1. 2018 za cenu 425,- Kč bez 

DPH. 

 

Usnesení 41R-3.21/2018: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_13428 mezi 

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

(poskytovatel) na hudební produkci při Městském plese 26. 1. 2018 za cenu 5.100,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 41R-3.22/2018: RMM schvaluje Licenční smlouvu č. 1169 na licenci programu SSB2000 v ceně 

9.300,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (nabyvatel) a firmou STARLIT s.r.o. (poskytovatel). 

 

Usnesení 41R-3.23/2018: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko – organizačních služeb v oblasti 

BOZP a PO v ceně 3.500,- Kč/ měs. bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Jaroslavem Plškem 

(poskytovatel) pro objekt PBDS. 

 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 41R-4.1/2018: RMM bere na vědomí žádost společnosti Modřice Property Development a.s. o 

změnu ÚP Modřice a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením zamítnutí žádosti. 

 

Usnesení 41R-4.2/2018: RMM bere na vědomí žádost Ing. Tatjany Novotné o odkup části parc. č. 49 a 39/11 

a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 41R-4.3/2018: RMM bere na vědomí žádost společnosti IRB Development s.r.o. o prodej části 

pozemku p.č. 1341/1 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 41R-4.4/2018: RMM bere na vědomí žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu v OZV pro 

Cukrárnu Madlárna a vyzývá žadatele o doložení souhlasu majitelů BD Přízřenická a Severní s vybudováním 

zahrádky a konzumací alkoholu a pověřuje vedoucí OVV přípravou podkladů do ZMM ve variantě časově 

omezeného zákazu konzumace alkoholu. 

 

Usnesení 41R-4.5/2018: RMM schvaluje provedení nezbytných oprav uvolněných prostor Hybešova 654 s 

budoucím využitím městem Modřice. 
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Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 41R-5.1/2018: RMM pověřuje starostu města a vedoucí PBDS obsazením uvolněného bytu po 

provedení šetření posudkovou komisí. 

 

 

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

Modřice 

Usnesení 41R-6.1.1/2018: RMM schvaluje stanovisko KSDÚP k projektu M-Property „Zástavba v ulici Za 

Humny“ 

 

Usnesení 41R-6.1.2/2018: RMM bere na vědomí Zápis č. 38/2018 z jednání KSDÚP a souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým žádostem mimo žádost společnosti M-Property. 

 

Usnesení 41R-6.2/2018: RMM bere na vědomí Zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 26. 2. 2018. 

 

Usnesení 41R-6.3/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 1. 2. 2018 do  

28. 2. 2018. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuze 

Usnesení 41R-7.1/2018: RMM schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti společnosti PM 

CENTRUM spol. s r.o. pro dlužnou částku 55.080,- Kč s příslušenstvím. 

 

Usnesení 41R-7.2/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č. 3/2018 Pravidla při přijímání a vyřizování petic a 

stížností. 

 

Usnesení 41R-7.3/2018: RMM bere na vědomí Protokol z jednání komise o Dodatku ke smlouvě   o svozu 

odpadu a provozu sběrného dvora a schvaluje nabídku společnosti SUEZ Využití zdrojů, a.s. na svoz odpadu a 

provoz sběrného dvora. 

 

Usnesení 41R-7.4.1/2018: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého  rozsahu na 

dodávku „Hákového nosiče kontejnerů do 3,5t v kat. SS“. 

 

Usnesení 41R-7.4.2/2018: RMM schvaluje oslovení firem I.Tec Czech, s.r.o.; Agrozet České Budějovice, a.s. a 

HITL, s.r.o. k podání nabídek na dodávku „Hákového nosiče kontejnerů do 3,5t v kat. SS“. 

 

Usnesení 41R-7.4.3/2018: RMM schvaluje členem hodnotící komise plnící funkci komise pro  otevírání 

obálek na dodávku „Hákového nosiče kontejnerů do 3,5t v kat. SS“ Ing. Šišku, Ing. Chybíkovou a p. Šulu. 

 

Usnesení 41R-7.4.4/2018: RMM schvaluje náhradníkem členů hodnotící komise plnící funkci  komise pro 

otevírání obálek na dodávku „Hákového nosiče kontejnerů do 3,5t v kat. SS“ Bc. Höklovou, MUDr. Ventrubu 

CSc. a p. Dolečka. 

 

Usnesení 41R-7.5/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice Odpisový plán majetku ZŠ na rok 2018 v celkové výši 

odpisů 1.686.107,96 Kč. 
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Usnesení 41R-7.6.1/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice Roční účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 z doplňkové činnosti částku 29.305,53 Kč převést do 

rezervního fondu a částku 20.000,- Kč převést do fondu odměn. 

 

Usnesení 41R-7.6.2/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice převod částky 29.305,53 Kč z rezervního fondu do 

fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Usnesení 41R-7.7/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice čerpání investičního fondu v roce 2018 v celkové výši 

1.110.000,- Kč. 

 

Usnesení 41R-7.8/2018: RMM vydává ZŠ Mořice souhlas se zapojením do projektu JMK operačního 

programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách v JMK IV“. 

 

Usnesení 41R-7.9/2018: RMM schvaluje Mgr. Šikulové uvolnění z funkce ředitelky MŠ a pověřuje OVV 

vyhlášením výběrového řízení na ředitelku MŠ Modřice s nástupem 1. 8. 2018. 

 

Usnesení 41R-7.10/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice termín konání zápisu do MŠ Modřice 9. 5. 2018 od 

10:00 do 16:00 hod. a pověřuje starostu města předáním seznamu dětí s trvalým bydlištěm v Modřicích 

narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 

 

Usnesení 41R-7.11/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice Odpisový plán majetku ZŠ na rok 2018 v celkové výši 

odpisů 737.640,- Kč. 

 

Usnesení 41R-7.12.1/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice Roční účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 z hlavní činnosti částku 17.305,72 Kč převést do rezervního 

fondu. 

 

Usnesení 41R-7.12.2/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice převod částky 17.305,72 Kč z rezervního fondu do 

fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Usnesení 41R-7.13/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice čerpání investičního fondu v roce 2018 v celkové výši 

620.000,- Kč. 

 

Usnesení 41R-7.142018: RMM schvaluje prodejní cenu knihy „Modřice dějiny města“ ve výši 800,- Kč za  

1 výtisk. 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška     místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


