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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4477//22001188  
 ze 47. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 17. září 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 47. schůze RMM  

 

Bod 1 – Kontrola uložených úkolů 

 Usnesení 47R-1.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích  

 zasedání ZMM a RMM.  

 

  Bod 2 –  Rozpracování usnesení ze zářijového ZMM 

Usnesení 47R-2.1/2018: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracovanosti usnesení ze zářijového 

zasedání ZMM. 

 

Bod 3 –  Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 47R-3.1/2018: RMM schvaluje opravu usnesení č. 46R-3.16/2018 ve výši částky 1.000,- 

Kč bez DPH na nových 5.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 47R-3.2/2018: RMM schvaluje fakturu za provádění výstavby Víceúčelové sportovní 

haly Modřice v měsíci srpnu 2018 ve výši 2.658.251,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 47R-3.3/2018: RMM schvaluje Smlouvu o běžném účtu mezi městem Modřice (klient) a 

Komerční bankou, a.s. (banka). 

 

Usnesení 47R-3.4/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o přímém bankovnictví mezi 
městem Modřice (klient) a Komerční bankou, a.s. (banka). 
 

Usnesení 47R-3.5/2018: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace 

„Modřice – Masarykova úpravy okolí vodní nádrže Masarykova“ v ceně 68.000,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (objednatel) a Atelierem Fontes, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 47R-3.6/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 3 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 zvýšení ceny o provedené vícepráce v celkové ceně díla po úpravě 

9.696.897,21 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 47R-3.7/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modřice 

Chodníky – oprava ul. Komenského část C a Benešova část A“ uzavřené mezi městem Modřice 

(objednatel) a fy SVÍTIL PLUS, s.r.o. (zhotovitel) spočívající v provedení snížení kabelů NN, nové 

dlažby přechodu ZŠ a úpravu vjezdu RD č.p. 435 v celkové výši 128.267,23 Kč bez DPH.              

 

Usnesení 47R-3.8/2018: RMM schvaluje Dodatek č. 39 k nájemní a provozní smlouvě uzavřené 

dne 12.03.2002 mezi městem Modřice (vlastník) a BVK, a.s. (nájemce) v zařazení oplocení ČS č. 

1, 3, 4 a 5 do pronajatého majetku. 
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Usnesení 47R-3.9/2018: RMM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze 

sítě NN pro objekt Hybešova 596 mezi městem Modřice (odběratel) a E.ON Energie, a.s. 

(dodavatel). 

 

Usnesení 47R-3.10/2018: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce na 

Václavských hodech 2018 v ceně 17.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a MgA. M. H. 

(zhotovitel). 

 

Usnesení 47R-3.11/2018: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 

8.000,- Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Smíšeným sborem Kantiléna (příjemce). 

 

Usnesení 47R-3.12/2018: RMM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci v rámci projektu 

Království Komety mezi městem Modřice (město) a KOMETA GROUP, a.s. (klub). 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 47R-4.1/2018: RMM schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1977/74 

mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou DOMESTAV s.r.o. (nájemce) uzavřené dne 

12.12.2000, a to k 02.01.2021. 

 

Usnesení 47R-4.2/2018: RMM schvaluje užívání učeben v budovách ZUŠ ul. Benešova 268 a 271 

SRPŠ při ZUŠ k pořádání kurzů uměleckého vzdělávání pro školní rok 2018/2019. 

 

Usnesení 47R-4.3/2018: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru 

Hybešova 654. 

 

Bod 5– Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Usnesení 47R-5.1/2018: RMM schvaluje přidělení bytu č. 22 v PBDS p. V. a L. S. od 01.10.2018 a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

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

Městské policie Modřice 

 

Usnesení 47R-6.1.1/2018: RMM bere na vědomí předloženou žádost firmy EL-INSTA CZECH 

s.r.o. o vyjádření ke stavebním pracím a schvaluje vydání kladných stanovisek s podmínkami. 

 

Usnesení 47R-6.1.2/2018: RMM bere na vědomí předloženou žádost firmy CHAPEL Invest, spol. 

s r.o. o vyjádření ke stavebním pracím a schvaluje vydání kladných stanovisek s podmínkami. 

 

Usnesení 47R-6.2/2018: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 27.08.2018. 

 

Usnesení 47R-6.3/2018: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 

01.08.2018 do 31.08.2018. 
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Bod 7 – Různé, diskuze 

 

Usnesení 47R-7.1/2018: RMM bere na vědomí Interní směrnici č. 10/2018 O zabezpečení, 

přidělování a nošení zbraní a střeliva MP Modřice. 

 

Usnesení 47R-7.2/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č. 11/2018 O zabezpečení, přidělování a 

nošení zbraní a střeliva MP Modřice. 

 

Usnesení 47R-7.3/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č. 9/2018 Bezpečnost práce při úklidu a 

údržbě zeleně a veřejných ploch. 

 

Usnesení 47R-7.4/2018: RMM schvaluje Interní směrnici č. 8/2018 Knihovní řád. 

 

Usnesení 47R-7.5/2018: RMM schvaluje nabídku Innogy Energie, s.r.o. na dodávku zemního 

plynu pro město Modřice v období od 01.01.2019 do 31.12.2021 v ceně: rok 2019 – 723,55 

Kč/MWh, rok 2020 – 689,40 Kč/MWh, rok 2021 – 689,40 Kč/MWh a pověřuje starostu města 

podpisem Smlouvy o odběru. 

 
Usnesení 47R-7.6/2018: RMM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 rozpočtu města Modřice 

na rok 2018 na straně příjmů po RO 122.505.800,- Kč a na straně výdajů po RO 196.699.600,- Kč 

jako schodkový se schodkem ve výši -74.193.800,- Kč a financováním ve výši 2.770.000,- Kč. 

K financování a vyrovnání schodku bude využita rozpočtová rezerva města Modřice z předchozích 

let. 

 
Usnesení 47R-7.7/2018: RMM zamítá umístění kříže na pozemcích města u příjezdových 

komunikací. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška    místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


