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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  66//22001199  
 z 6. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. února 2019 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 6. schůze RMM  

 

Úvod 

Usnesení 6R-1Ú/2019: RMM schvaluje opravu usnesení 38R-8.6.1/2017, kdy se v textu číslo 

usnesení 34R-8.13/2013 nahrazuje číslem usnesení 34R-8.13/2017. 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 6R-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 6R-2.1/2019: RMM bere na vědomí připomínky Muzejního spolku Modřice k chodu 

muzea města Modřice a argumenty pracovníka muzea a odkládá své rozhodnutí o řešení na příští 

schůzi RMM. 

 

Bod 3 –  Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP 

Usnesení 6R-3.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu komplexního hodnocení činnosti KSDÚP za 

období od komunálních voleb 2018 do 31.1.2019 

 

Bod 4 – Projednání důležitých smluv a faktur  

Usnesení 6R-4.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc leden 2019 ve výši 5.410.089,83 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 6R-4.2/2019: RMM bere na vědomí Dodatek č.2  ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2018 č. 

H 346-18-53 001 na akci „Výstavba víceúčelové sportovní haly Modřice“ spočívající v aktualizaci 

osob podílejících se na výstavbě, zvýšení ceny o 256.748,32 Kč bez DPH za změnové listy č. 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 15 a prodloužení termínu dokončení o 60 dní mezi městem Modřice (objednatel) a 

Sdružením firem SYNER s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. (dodavatel) a požaduje podání 

odůvodnění na prodloužení termínu dokončení díla. 

 

Usnesení 6R-4.3/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu odpadu a provozu 

sběrného dvora spočívající ve zvýšení cen o 6% dle základní Smlouvy o dílo mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 6R-4.4/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na dodávku stavby „Nové 

oplocení pozemku p.č. 925 k.ú. Modřice“ spočívající ve zvýšení ceny o 81.478,- Kč bez DPH za 

požadované vícepráce mezi městem Modřice (objednatel) a firmou BK serv s.r.o. (dodavatel). 

 

Usnesení 6R-4.5/2019: RMM bere na vědomí Smlouvu o návozu zeminy mezi městem Modřice 

(majitel pozemků) a firmou KOTONA, a.s. (stavebník) a postupuje ji do projednání v ZMM. 
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Usnesení 6R-4.6/2019: RMM bere na vědomí Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-18/395 na převod pozemku p.č. 781/3 

mezi městem Modřice (nabyvatel) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(převodce) a postupuje ji do projednání ZMM. 

 

Usnesení 6R-4.7/2019: RMM schvaluje Směnnou smlouvu  na směnu pozemku parc. č. 1624/5 

v majetku města Modřice a pozemků parc. č. 2092/1 a 2092/5 v majetku Mgr. D. mezi městem 

Modřice a Mgr. D. D. 

 

Usnesení 6R-4.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

přístupu a příjezdu po pozemcích parc. č. 2092/1 a 2092/5 mezi městem Modřice (budoucí 

povinný) a Mgr. D. D. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 6R-4.9/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030048565/001 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene vedení přípojky NN a přípojkové skříně stavby „Modřice, Benešova, smyčka NN, 

Modřice“ po pozemcích parc. č. 912 a 913 za úplatu 1.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

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

 

Usnesení 6R-4.10/2019: RMM schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního 

rozhodnutí na stavbu „Víceúčelová sportovní hala Modřice – SO 4.3 Úprava přípojky NN“ mezi 

městem Modřice (stavebník) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (nabyvatel). 

 

Usnesení 6R-4.11/2019: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 587/1 mezi 

městem Modřice (výpůjčitel) a společností KOVOLIT & REMET GROUP, a.s. (půjčitel). 

 

Usnesení 6R-4.12/2019: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma 

vedení VVN na pozemku parc. č. 2090 mezi městem Modřice (vlastník) a firmou ČEPS, a.s. 

(ČEPS). 

 

Usnesení 6R-4.13/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč na provozní výdaje mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Muzejním spolkem Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.14/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 15.000,- Kč na provozní výdaje mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.15/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč na záštitu a podporu sportovních aktivit týmu 

Vonka Racing mezi městem Modřice (poskytovatel) a Janem Vonkou – Vonka Racing (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.16/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč na záštitu a podporu sportovních aktivit mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Vonka Racing, s.r.o. (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.17/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč na uspořádání tenisového turnaje mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a p. Luďkem Dubšíkem. (příjemce). 
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Usnesení 6R-4.18/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč na závodní sezónu v naturální kulturistice mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a p. Janem Tručkou (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.19/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč na účast dcery na celosvětovém setkání skautů 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a pí Stanislavou Frimmelovou (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.20/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč na účast syna na celosvětovém setkání skautů mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a p. Josefem Vitulou (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.21/2019: 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 Mysliveckým spolkem Modřice, z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.22/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč na provoz denního stacionáře Effeta mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno (příjemce). 

 

Usnesení 6R-4.23/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 50G mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a pí I. V. (nájemce). 

 

Usnesení 6R-4.24/2019: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při 21. 

Městském plese za cenu 17.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a MgA. M. H. (zhotovitel). 

 

Usnesení 6R-4.25/2019: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při Václavských 

hodech 2019 za cenu 42.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a Dechovou hudbou Ištvánci 

(zhotovitel). 

 

Bod 5 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 6R-5.1/2019: RMM schvaluje předložený návrh Stavebního programu rekonstrukce 

objektu nám. Svobody 171 a předkládá jej k projednání ZMM. 

 

Usnesení 6R-5.2.1/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytového 

prostoru na adrese Benešova 268 mezi městem Modřice (půjčitel) a ZUŠ Ořechov (výpůjčitel). 

   

Usnesení 6R-5.2.2/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytového 

prostoru na adrese Benešova 271 mezi městem Modřice (půjčitel) a ZUŠ Ořechov (výpůjčitel). 

 

Usnesení 6R-5.2.3/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru adresného pronájmu tanečního sálu 

v budově Benešova 268 a přilehlé chodby k pohybovým kurzům pořádaným Mgr. M. P., v časech: 

po 19:30 – 20:30, stř. 19 – 20 a čt 19 – 20. 

 

Usnesení 6R-5.3/2019: RMM bere na vědomí žádost společnosti MK Mercurius s.r.o. na 

vybudování komunikace do areálu Pod Kaštany a možnost využití parkování na pozemcích parc. 

č. 1438/47 a 1438/6 a schvaluje, že toto není pro město Modřice potřebná investice. 
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Usnesení 6R-5.4/2019: RMM bere na vědomí žádost p. P. W. a pí J. R. o odkup části pozemku 

parc. č. 1605/8 a postupuje ji do projednání ZMM. 

 

Usnesení 6R-5.5/2019: RMM bere na vědomí návrh na vybudování informačního panelu o nálezu 

římského tábora v Modřicích a pověřuje starostu jednáním o jeho vybudování. 

 

Bod 6 –  Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

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

k projednání. 

 

Bod 7 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a 

Městské policie Modřice 

Usnesení 6R-7.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.2/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se 

závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 6R-7.2/2019: RMM bere na vědomí zápis ze schůze SZK ze dne 21.1.2019. 

 

Usnesení 6R-7.3/2019: RMM bere na vědomí zápis z jednání KŽP. 

 

Usnesení 6R-7.4/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 18.12.2018 a 

5.2.2019, zápis z kontroly řešení stížností ze dne 30.1.2019, zápis z kontroly plnění usnesení 

RMM ze dne 31.1.2019 a plán kontrolní činnosti KV na rok 2019 a postupuje je do projednání 

ZMM. 

 

Usnesení 6R-7.5/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS ze dne 28.1.2019. 

 

Usnesení 6R-7.6/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

1.1.2019 do 31.1.2019. 

 

Bod 8 – Návrh programu březnového ZMM 

Usnesení 6R-8.1/2019: RMM schvaluje návrh programu 3. zasedání ZMM. 

 

Bod 9 – Různé, diskuze 

Usnesení 6R-9.1/2019: RMM bere na vědomí vyúčtování 21. Městského plesu Modřice. 

 

Usnesení 6R-9.2/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice nákup škrabky na brambory v předpokládané 

ceně 52.000,- Kč hrazené z investičního fondu školy. 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška, v.r.         místostarostka Ing. Hana Chybíková, v.r.                                      


