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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4466//22001188  
 ze 46. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 20. srpna 2018 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) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 46. schůze RMM  

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

 Usnesení 46R-1.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedání ZMM a RMM.  

 

  Bod 2 –  Zpráva o komplexní činnosti SZK 

 Usnesení 46R-2.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o komplexní činnosti SZK za uplynulé roční  

 období. 

 

Bod 3 –  Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 46R-3.1/2018: RMM schvaluje Kupní smlouvu na odkup nově vybudované splaškové 

kanalizace na ul. Vídeňská za cenu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (kupující) a firmou 

IG Watteeuw ČR s.r.o. (prodávající). 

 

Usnesení 46R-3.2/2018: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1341/3 o výměře 

13m² za cenu 32.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a firmou IRB development 

s.r.o. (kupující). 

 

Usnesení 46R-3.3/2018: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků p.č. 37/11 a 49/1 o celkové 

výměře 131m² za cenu 530,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. L., P. P. 

T. N., Z. K., J. S., K. Z., J. R., J. T., M. a S. H., K. Z., K. Z. a L. a K. J. (nájemníci). 

 

Usnesení 46R-3.4/2018: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu Sportovního areálu 

umělého hřiště ul. Benešova vč. nafukovací haly mezi městem Modřice (pronajímatel) a MŠ 

Mrňata s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 46R-3.5/2018: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu Sportovního areálu 
umělého hřiště ul. Benešova vč. nafukovací haly mezi městem Modřice (pronajímatel) a MŠ 
Modřice (nájemce). 
 

Usnesení 46R-3.6/2018: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportoviště nafukovací haly na 

umělém hřišti ul. Benešova mezi městem Modřice (poskytovatel) a MFK Modřice o.s. (uživatel). 

 

Usnesení 46R-3.7/2018: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportoviště nafukovací haly na 
umělém hřišti ul. Benešova mezi městem Modřice (poskytovatel) a MNK Modřice z.s. (uživatel).  
 

Usnesení 46R-3.8/2018: RMM schvaluje Dodatek č.2/2018 nájemní smlouvy ze dne 18.02.2009  

na pronájem pozemku par. č. 1341/1 mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. L. a H. S. (společní 

nájemci) spočívající v úpravě výměry pozemku. 
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Usnesení 46R-3.9/2018: RMM schvaluje podsmlouvu č. 20848696-98 k pojistné smlouvě č. 

18638548-15 na pojištění nového vozidla hákového nakladače za cenu 10.121,- Kč mezi městem 

Modřice (pojistník) a Českou pojišťovnou, a.s. (pojistitel). 

 

Usnesení 46R-3.10/2018: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny NN č. 12422840 nové Víceúčelové sportovní haly mezi městem Modřice (žadatel) a E.ON 

Distribuce, a.s. (provozovatel DS). 

 

Usnesení 46R-3.11/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330049668/001 na vedení nového kabelového vedení NN pro stavbu „Modřice, Tyršova, DS 

NN, Košábek“ za jednorázovou úplatu 3.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a 

E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 

 

Usnesení 46R-3.12/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330049513/001  na umístění kabelu NN pro stavbu „ Modřice, zahradní, stavební úpr. NNk“  za 

jednorázovou úplatu 5.700,- Kč DPH mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. 

(oprávněný). 

 

Usnesení 46R-3.13/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330049733/00 na umístění kabelového vedení NN pro stavbu „Modřice, Pančochy, smyčka 

NN, Pospíšilová“ mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 

 
Usnesení 46R-3.14/2018: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-
014330049732/00 na umístění kabelového vedení NN pro stavbu „Modřice, Pančochy, smyčka 
NN, Pospíšilová“ mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný 

 

Usnesení 46R-3.15/2018: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 

umístění komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení 

stavby „16010-044399 RVDSL1902_M_B_MODR1340-MODR2HR_MET“ v pozemku par. č. 

2031/1 za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí obtížený) a 

Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

 Usnesení 46R-3.16/2018: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na  

 umístění komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení 

stavby „16010-044398 RVDSL1902_M_B_MODR102-BOVI1HR_MET“ v pozemku par. č. 2056/1  

 za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí obtížený) a Českou  

telekomunikační infrastrukturou, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 46R-3.17/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 116 

m2 v objektu nám. Svobody 93 ve 2. NP mezi městem Modřice (půjčitel) a Ing. Z. R., Smíšený 

pěvecký sbor města Modřice (výpůjčitel). 

 

Usnesení 46R-3.18/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 47 

m2 v objektu nám. Svobody 93 ve 2. NP ve dvorním traktu mezi městem Modřice (půjčitel) a 

Zahrádkářským spolkem Modřice, o,.s. (výpůjčitel). 

 

 Usnesení 46R-3.19/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 47  

 m2 v objektu nám. Svobody 93 ve 2. NP ve dvorním traktu mezi městem Modřice (půjčitel) a 

Junák-český skaut, 95. skautský oddíl Quercus Modřice (výpůjčitel). 
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 Usnesení 46R-3.20/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 46  

 m2 v objektu nám. Svobody 93 ve 2. NP ve dvorním traktu mezi městem Modřice (půjčitel) a 

Pionýr, z. s. – 43. pionýrská skupina Vinohrady, 66. PTO Brabrouci Modřice (výpůjčitel). 

  

 Usnesení 46R-3.21/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce sklepního nebytového prostoru o  

 výměře 23 m2 v objektu nám. Svobody 93 mezi městem Modřice (půjčitel) a I. B., hudební skupina 

Boins (výpůjčitel). 

 

Usnesení 46R-3.22/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 47 

m2 v objektu nám. Svobody 93 ve 2. NP dvorního traktu mezi městem Modřice (půjčitel) a I. V., 

skupina Prťata Modřice (výpůjčitel). 

 
Usnesení 46R-3.23/2018: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 116 
m2 v objektu nám. Svobody 93 ve 2. NP mezi městem Modřice (půjčitel) a J. G., Dětský folklórní 
kroužek města Modřice (výpůjčitel) . 

   

Usnesení 46R-3.24/2018: RMM schvaluje Smlouvu o spolupráci při turnaji ml. žáků v kopané O 

pohár starosty města Modřice v roce 2018 mezi městem Modřice a FC Zbrojovka Brno, a.s. 

 

Usnesení 46R-3.25/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 

chodníků ve městě Modřice“ uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a firmou ZEMAKO s.r.o. 

(zhotovitel) spočívající ve změně termínu dokončení díla z 31.08.2018 na 15.09.2018 z důvodu 

pozdního vydání „povolení zvláštního užívání komunikace“. 

 

Usnesení 46R-3.26/2018: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby zřízení sjezdu 

k nemovitosti RD přes pozemek p.č. 2051/1 ul. Poděbradova mezi městem Modřice (majitel 

pozemku) a Ing. M. a J. Ch. (stavebník). 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 46R-4.1/2018: RMM bere na vědomí žádost firmy EXICOM spol. s r.o. (navrhovatel) o  

 vzájemné započtení části pozemků p.č. 2102/2; 1741 a 2156/2 s městem Modřice (oslovený) a 

postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Bod 5– Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 46R-5.1.1/2018: RMM schvaluje příspěvek na pokrytí služeb v PBDS klientce pí N.  J. 

ve výši 1.000,-Kč/měs. s účinností od října 2018. 

 

Usnesení 46R-5.1.2/2018: RMM schvaluje Darovací smlouvu na dar finanční hotovosti ve výši 

1.000,-Kč/měs. mezi městem Modřice (dárce) a pí N. J. (obdarovaný). 

 

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

Městské policie Modřice 

 

Usnesení 46R-6.1/2018: RMM bere na vědomí předložené žádosti o vyjádření ke stavebním 

pracím a schvaluje vydání kladných stanovisek s podmínkami. 
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Usnesení 46R-6.2/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 

01.07.2018 do 31.07.2018. 

 

Usnesení 46R-6.3/2018: RMM schvaluje reprezentaci strážníků MP Modřice str. Bartoška a str. 

Hráčka na střeleckých závodech „O pohár starosty města Blanska“ dne 20.09.2018 a schvaluje 

úhradu startovného ve výši 150,- Kč/osobu. 

 

Bod 7 – Příprava zářijového zasedání ZMM 

 

Usnesení 46R-7.1/2018: RMM bere na vědomí upřesnění programu zářijového zasedání ZMM. 
 

Bod 8 – Různé, diskuse 

 
Usnesení 46R-8.1/2018: RMM schvaluje použití finančního zůstatku města Modřice na společném  

účtu obcí z Dohody o společném postupu proti ZÚR JMK ve výši 35.000,- Kč na pokrytí nákladů na  

vypracování kasační stížnosti proti ZÚR JMK. 

 

Usnesení 46R-8.2/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č.7/2018 Ceník pronájmu pozemků, 

bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice s účinností od 01.09.2018. 

 

Usnesení 46R-8.3/2018: RMM schvaluje výsadbu k 100. výročí založení ČR v prostoru nám. 

Svobody u kapličky. 

 

Usnesení 46R-8.4/2018: RMM schvaluje přidělení bytu č.13 v BD Sadova 563 panu D. K. od 

1.9.2018 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 
Usnesení 46R-8.5/2018: RMM schvaluje ZŠ Modřice předložené Státní výkazy včetně příloh 
sestavené ke dni 30.06.2018.  
 
Usnesení 46R-8.6/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice předložené Státní výkazy včetně příloh 
sestavené ke dni 30.06.2018.  
 

Usnesení 46R-8.7/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice vyřazení zničených koberců v celkové 

částce 19.080,- Kč. O vyřazení bude proveden protokol o likvidaci. 

 
Usnesení 46R-8.8/2018: RMM schvaluje MŠ Modřice II. změnu čerpání investičního fondu na rok 
2018 v zařazení částky 377.000,- Kč na opravu jižní zahradní zdi areálu MŠ.  

 

Usnesení 46R-8.9/2018: RMM bere na vědomí Protokol o předání školního majetku a správy 

školy v Modřicích sepsaný dne 27.07.2018 při předání funkce ředitelky MŠ Modřice. 

 

Usnesení 46R-8.10/2018: RMM bere na vědomí přípravu na pořízení modřických krojů a pověřuje  

starostku města vystavením objednávek na jejich výrobu. 

 

Usnesení 46R-8.11/2018: RMM schvaluje pořízení služby mestkyrozhlas.cz a požaduje 

předložení smlouvy. 

 
Usnesení 46R-8.12/2018: RMM bere na vědomí zprávu o množství odpadů z obalů vytříděných 
v Modřicích za období od 01.04. do 30.06.2018, za které město obdrželo odměnu v celkové výši 
122.368,50 Kč od firmy EKO-KOM, a.s. 
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Usnesení 46R-8.13/2018: RMM bere na vědomí vyúčtování kulturní akce Ženáčské hody 2018 ve  

výši 94.000,- Kč výdaje a 94.000,- Kč příjmy. 

 
Usnesení 46R-8.14/2018: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci díla „Stavební 
úpravy – regenerace provozní budovy Hybešova 596, Modřice“ nabídku firmy TRESTAV s.r.o. za 
cenu 4.218.804,38 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po schválení 
rozpočtového opatření ZMM. 
 
Usnesení 46R-8.15/2018: RMM bere na vědomí odpověď náměstka hejtmana JMK Bc. Hanáka 
na požadavek pí H. k výstavbě protihlukové stěny silnice II/152. 
 

Usnesení 46R-8.16/2018: RMM bere na vědomí vyjádření hejtmana JMK k žádosti o dotaci na 

vybavení víceúčelové sportovní haly. 

 

Usnesení 46R-8.17/2018: RMM zamítá nabídku firmy MCU na prezentaci města Modřice 

v průvodci jižní Moravy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška    místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


