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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  55//22001199  
 z 5. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. ledna 2019 v 15 hodin v kanceláři starosty modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4, 

jmenovitě viz prezenční listina – řádně omluven MUDr. Ventruba, CSc.) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 5. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 5R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

 

Bod 2 – Projednání záležitostí muzea města 

Usnesení 5R-2.1/2019: RMM odkládá projednání situace v Městském muzeu Modřice na 6. schůzi 

RMM. 

 

 

Bod 3 –  Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 5R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc prosinec 2018 ve výši 4.576.387,30 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 5R-3.2/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené vícepráce dle změnových 

listů č. 2 a č. 3 na akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ v celkové výši 354.462,48 Kč bez 

DPH. 

 

Usnesení 5R-3.3/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2485/93 o 

výměře 15 m² za cenu 37.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a Ing. J. G. 

(kupující). 

 

  

Usnesení 5R-3.4/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2485/92 o 

výměře 35 m² za cenu 87.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a  R. B. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.5/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2485/91 o 

výměře 13 m² za cenu 32.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a  D. M. 

(kupující). 

 

Usnesení 5R-3.6/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 2257/12546 za cenu 13.663,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (prodávající) a SJM I. a Mgr. J. M. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.7/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 2257/25092 za cenu 6.832,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (prodávající) a M. H., MSc. (kupující). 
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Usnesení 5R-3.8/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 2185/12546 za cenu 13.227,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (prodávající) a L. M. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.9/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 2257/25092 za cenu 6.832,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (prodávající) a Ing. A. H. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.10/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 563/2788 za cenu 15.337,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (prodávající) a Ing. H. F. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.11/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 2257/25092 za cenu 6.832,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (prodávající) a H. F. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.12/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu 

pozemku parc. č. 2025/55 o velikosti podílu 2185/12546 za cenu 13.227,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (prodávající) a B. V. (kupující). 

 

Usnesení 5R-3.13/2019: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na 

umístění vrtu a vstupu s vjížděním na pozemek parc. č. 1624/12 za cenu dle zákona č. 416/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi městem Modřice (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 5R-3.14/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030047063/001-Z o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene vedení kabelu NN stavby „Modřice, Zahrádky, smyčka NN, Homolka“ 

v pozemku parc. č. 2081 za cenu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a 

společností  E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 5R-3.15/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč na pořízení drobného dlouhodobého hmotného 

majetku případně k úhradě provozních výdajů mezi městem Modřice (poskytovatel) a ZUŠ 

Ořechov, příspěvková organizace (příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.16/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč na pronájmy ledové plochy pro sportování 

hokejové mládeže mezi městem Modřice (poskytovatel) a VSK Technika hokej Brno, p.s. 

(příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.17/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč na účast na soutěžích ve smíšeném bojovém umění 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a p. Lukášem Pifkem. (příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.18/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Klubem stolního hokeje Dragons Modřice, z.s.. (příjemce). 
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Usnesení 5R-3.19/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 15.000,- Kč na vzdělávání včelařů, propagaci včelařství, 

prostředky a nástroje na léčení včelstev, nákup včelích matek, nákup nástrojů a vybavení a 

provozní náklady mezi městem Modřice (poskytovatel) a Českým svazem včelařů, z.s.. (příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.20/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč na provoz historických autobusů na akci Parní 

Olympia 2019 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Společnost moravských parkových drah, z.s. 

(příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.21/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 5.000,- Kč na pokrytí části nákladů celostátních telefonních 

linek mezi městem Modřice (poskytovatel) a Linkou bezpečí, z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.22/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 35.000,- Kč na volnočasové aktivity dětí a kurzy vaření a 

pečení pro matky mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno – Domov sv. 

Markéty pro matky s dětmi v tísni (příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.23/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 6.000,- Kč na provozní prostředky pro bývalého občana Modřic  

umístěného v Domově pro seniory Vážany  mezi městem Modřice (poskytovatel) a Sociální 

službou města Kroměříž (příjemce). 

 

Usnesení 5R-3.24/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 15.000,- Kč na zkvalitnění péče a zlepšení životních podmínek 

uživatelů CSS Brno-Chrlice mezi městem Modřice (poskytovatel) a Nadačním fondem Slunečnice 

(příjemce).  

 

Usnesení 5R-3.25/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč na zabezpečení provozu kanceláře mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek 

Brno (příjemce).  

 

Usnesení 5R-3.26/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 

10.000,- Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce 21. Městský ples mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou MORAVOSTAV Brno, a.s. (dárce). 

 

Usnesení 5R-3.27/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 

7.000,- Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce 21. Městský ples mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou IMECO TH s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 5R-3.28/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 

2.000,- Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce 21. Městský ples mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou Kaláb-stavební firma, s.r.o. (dárce).  
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Usnesení 5R-3.29/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru 

multifunkčního grilu na kulturní společenskou akci 21. Městský ples mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a společností DEA Energetická agentura s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 5R-3.30/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru sušičky 

prádla Bosch na kulturní společenskou akci 21. Městský ples mezi městem Modřice (obdarovaný) 

a společností Sandwaste Investment s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 5R-3.31/2019: RMM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu na nákup kancelářských 

potřeb a pokrytí náhradního plnění pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením při 

minimálním odběru za cenu 150.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (kupující) a společností 

KAMPI OFFICE s.r.o. (prodávající). 

 

Usnesení 5R-3.32/2019: RMM schvaluje text Smlouvy o výpůjčce modřického kroje. 

 

Usnesení 5R-3.33/2019: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl hudebních 

VP_2019_2197 při 94. Komorním koncertě na radnici dne 12.12.2018 za cenu 425,- Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 

z.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 5R-3.34/2019: RMM schvaluje Přílohu č.3 Sazebník odměn ke Smlouvě o zajištění 

zpětného odběru elektro zařízení mezi městem Modřice (dodavatel) a společností ASEKOL a.s. 

(odběratel). 

 

Usnesení 5R-3.35/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 49G mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a p. P. H. (nájemci). 

 

Usnesení 5R-3.36/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 3511 o spolupráci v oblasti 

finanční kontroly na rok 2019 v ceně 58.000,- Kč bez DPH včetně plánu finanční kontroly mezi 

městem Modřice (objednatel) a společností AUDIT-DANĚ, spol. s r.o. (dodavatel). 

 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 5R-4.1/2019: RMM schvaluje Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemků parc. 

č. 2021/1-část, 2017-část, 1315/28, 1315/36, 2485/31-část a 2484/6-část. 

 

Usnesení 5R-4.2/2019: RMM schvaluje pronájem vyhrazeného parkovacího stání č.3 v BD Za 

Humny Bc. A. D. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu. 

 

Usnesení 5R-4.3/2019: RMM schvaluje Pavlu Dočkalovi úhradu dlužné částky za pronájem pokoje 

v RD Komenského 501 ve výši 18.500,- Kč v měsíčních splátkách 1.500,- Kč/měs. a pověřuje 

vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou vypracováním Dohody o vyrovnání dluhu. 

 

Usnesení 5R-4.4/2019: RMM zamítá vydání potvrzení o přípravě jednat o uzavření smlouvy o 

zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů s firmou REMA AOS, a.s. 
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Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory  
 

Na schůzi RMM nebyly předloženy žádné záležitosti Pasivního bytového domu pro seniory 

k projednání. 

 

 

Bod 6 –  Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM, Městské police a Muzejního 

spolku 

 

Usnesení 5R-6.1.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.1/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 5R-6.1.2/2019: RMM schvaluje projektovou dokumentaci „ZŠ Modřice – Benešova 

Komenského – hospodaření s dešťovou vodou v areálech“ 

 

Usnesení 5R-6.2/2019: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Usnesení 5R-6.3/2019: RMM bere na vědomí Pravidelný roční plán kontrolní činnosti FV ZMM ve 

volebním období 2018-2022 a postupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 5R-6.4/2019: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Usnesení 5R-6.5/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.12.2018 do 31.12.2018. 

 

 

Bod 7 – Návrh programu březnového ZMM 

 

Usnesení 5R-7.1/2019: RMM bere na vědomí návrh programu březnového zasedání ZMM. 

 

 

Bod 8 – Různé, diskuze 

 

Usnesení 5R-8.1/2019: RMM schvaluje Výroční zprávu města Modřice za rok 2018 o poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Usnesení 5R-8.2/2019: RMM bere na vědomí Hodnocení činnosti Městské knihovny Modřice za 

rok 2018. 

 

Usnesení 5R-8.3/2019: RMM bere na vědomí oznámení o projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016-12/2018 a pověřuje starostu města a Majetkový odbor 

zpracováním případných připomínek od oslovených zastupitelů. 

 

Usnesení 5R-8.4/2019: RMM bere na vědomí společné jednání o Návrhu změny ÚPmB 

celoměstského významu B1/16-CM-Areál Jaselských kasáren a schvaluje nepodání připomínek. 
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Usnesení 5R-8.5/2019: RMM předkládá ZMM návrh na změnu OZV č. 3 O stanovení míst, kde 

mohou být provozovány hazardní hry. 

 

Usnesení 5R-8.6/2019: RMM schvaluje stravné na služebních cestách ve výši 82,- Kč/den při 

cestě 5-12 hod., 124,- Kč/den při cestě delší než 12 hod. a 195,- Kč/den při cestě delší než 18 hod. 

s účinností od 1.1.12019. 

 

Usnesení 5R-8.7/2019: RMM schvaluje RO č. 1/2019 na straně příjmů po RO 131.637.800,- Kč, 

na straně výdajů po RO 301.598.400,- Kč se schodkem rozpočtu -169.960.600,- Kč a 

financováním 2.850.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude dorovnán z rozpočtové rezervy let minulých 

a z poskytnutého úvěru ve výši 79.000.000,- Kč. 

 

Usnesení 5R-8.8/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice I. změnu odpisového plánu majetku na rok 

2018 ve výši odpisů po změně 1.692.721,32 Kč. 

 

Usnesení 5R-8.9/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice odpisový plán majetku na rok 2019 v celkové 

výši odpisů 1.658.986,24 Kč. 

 

Usnesení 5R-8.10/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí věcného daru v podobě souboru 

stolních her a hraček v celkové hodnotě 6.524,- Kč od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 

Modřice, z.s. 

 

Usnesení 5R-8.11/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice IV. změnu čerpání investičního fondu na rok 

2018. 

 

Usnesení 5R-8.12/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice I. změnu odpisového plánu majetku na rok 

2018 ve výši odpisů po změně 741.416,- Kč. 

 

Usnesení 5R-8.13/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice odpisový plán majetku na rok 2019 

v celkové výši odpisů 754.339,60 Kč. 

 

Usnesení 5R-8.14/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice Dodatek k vnitřní směrnici MŠ Modřice 

platné od 1.9.2018 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. 

 

Usnesení 5R-8.15/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření MŠ v době hlavních prázdnin od 

13.7. do 1.8.2019 z důvodu rekonstrukce školní kuchyně. 

 

Usnesení 5R-8.16/2019: RMM schvaluje pořízení leteckého vizuálního záznamu a leteckých 

fotografií firmou DroneVisions v ceně 19.900,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 5R-8.17/2018: RMM schvaluje připojení se města Modřice k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2019. 

 

Usnesení 5R-8.18/2019: RMM bere na vědomí přehled příjmů a výdajů Zpravodaje města v roce 

2018. 
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Usnesení 5R-8.19/2019: RMM bere na vědomí zpracování diplomové práce studentkou Akademie 

Sting L. Ž. s využitím podkladů PBDS. 

 

Usnesení 5R-8.20/2019: RMM bere na vědomí žádost p. O. M. o zprůchodnění polní cesty z ulice 

Masarykova k rybníku a prověří možnosti úpravy cesty. 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška    místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


