
strana 1 z 5    Usnesení č. 8/2019 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS   ze dne 19.03. 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  88//22001199  
 z 8. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. března 2019 v 15 hodin v kanceláři starosty modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 3, 

jmenovitě viz prezenční listina, omluveni Chybíková, Doleček) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 8. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 8R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 3. zasedání ZMM 

Usnesení 8R-2.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracovanosti uložených úkolů na  

3. zasedání ZMM. 

 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur  

Usnesení 8R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc únor 2019 ve výši 6.208.641,42 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 8R-3.2/2019: 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 258.463,69 Kč bez DPH za změnové listy č. 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 15 a 16,  prodloužení termínu dokončení díla o 59 dní a prodloužení milníku č. 1 

dokončení vlastní haly o 50 dní mezi městem Modřice (objednatel) a Sdružením firem SYNER 

s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. (dodavatel) a postupuje jej do projednání v ZMM s doporučením 

schválení dodatku č. 2 se změnou termínu dokončení díla o 50 dní a změnou milníku č. 1 

dokončení vlastní haly o 40 dní. 

 

Usnesení 8R-3.3/2019: RMM schvaluje Smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na 

projektovou přípravu stavby „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ mezi městem Modřice (město) a 

SÚS JMK, příspěvková organizace kraje (SÚS JMK). 

 

Usnesení 8R-3.4/2019: RMM bere na vědomí Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 

v rámci výzvy č. 30_19_009 mezi ZŠ Modřice (příjemce) a JMK (partner) a vydává ZŠ Modřice 

souhlas se zapojením ZŠ do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 

ve školách v JMK V.“ 

 

Usnesení 8R-3.5/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby 

„Stavební úpravy – regenerace provozní budovy Hybešova 596, Modřice“ spočívající ve zvýšení 

ceny díla o vícepráce v hodnotě 212.666.80 Kč bez DPH na nově 4.431.512,18 Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou TRESTAV s.r.o. (dodavatel). 
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Usnesení 8R-3.6/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku projektové 

dokumentace na akci „Modřice-Masarykova“ spočívající ve zvýšení ceny za dílo o 24.000,- Kč bez 

DPH na nově celkem 92.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Atelier 

Fontes, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 8R-3.7/2019: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací 

č. 18605343-D/5 na provoz internetových služeb objektů nám. Svobody 93 a Hybešova 596 

v celkové ceně 3.940,- Kč/měs. bez DPH a aktivace připojení objektu Hybešova 596 v ceně 

2.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zákazník) a firmou PODA a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 8R-3.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330051453/001 na umístění kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2047/4 pro stavbu 

„Modřice, Husova, smyčka NN, Kroutilová“ za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi 

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

 

Usnesení 8R-3.9/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.1040011136/008 O smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v úpravě rozsahu ukládané distribuční soustavě 

v pozemcích parc. č. 1637/40, 2095/2, 1667/37, 1667/53 a 1690/182 mezi městem Modřice 

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

 

Usnesení 8R-3.10/2019: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemků parc. č. 2053/3 o výměře 

280 m² a parc. č. 2053/4 o výměře 398 m² za cenu 678,- Kč/rok mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a p. A. C. (nájemce). 

 

Usnesení 8R-3.11/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, sálu 

ZUŠ Benešova 268 za cenu 200,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (nájemce) a Mgr. M. P. 

 

Usnesení 8R-3.12/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby plynové přípojky 

pro novostavbu RD vedené v pozemku parc. č. 993/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a 

Mgr. N. L. (stavebník). 

 

Usnesení 8R-3.13/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2019 ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost 66. PTO Brabrouci Modřice a 

PS Modřice mezi městem Modřice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Modřice 

(příjemce). 

 

Usnesení 8R-3.14/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru – 

Sodastreamu v hodnotě 2.148,- Kč vč. DPH na zajištění 21. Městského plesu mezi městem 

Modřice (obdarovaný) a firmou TRESTAV s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 8R-3.15/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 

5.000,- Kč na pokrytí nákladů kulturní akce „Ženáčské hody 2019“ mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou Brněnská pole a.s. 

 

Usnesení 8R-3.16/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 

5.000,- Kč na pokrytí nákladů kulturní akce „Ženáčské hody 2019“ mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou BOVAKO, s.r.o. 
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Usnesení 8R-3.17/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 

5.000,- Kč na pokrytí nákladů kulturní akce „Ženáčské hody 2019“ mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou Kalvoda, s.r.o. 

 

Usnesení 8R-3.18/2019: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma 

vedení VVN na pozemku parc. č. 1485/12 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a firmou 

ČEPS, a.s. (ČEPS). 

 

Usnesení 8R-3.19/2019: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí odborných knihovnických služeb 

mezi městem Modřice (příjemce) a Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvková 

organizace (poskytovatel). 

 

Usnesení 8R-3.20/2019: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl hudebních 

VP_2019_13298 při 95. Komorním koncertě na radnici dne 30.1.2019 za cenu 525,- Kč vč. DPH 

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

z.s. (poskytovatel). 

 

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 8R-4.1/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 

1605/273. 

 

Usnesení 8R-4.2/2019: RMM bere na vědomí nabídku PaedDr. P. a J. V. na prodej pozemku parc. 

č. 991/37 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením odkupu pozemku. 

   

Usnesení 8R-4.3/2019: RMM bere na vědomí žádost K. H. o odkup pozemku parc. č. 2484/15 a 

postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 8R-4.4/2019: RMM schvaluje pronájem klubovny I. každé úterý v době od 19:30 do 

21:00 hod. od měsíce dubna a pověřuje MO zveřejněním záměru pronájmu. 

 

 

Bod 5 –  Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 8R-5.1/2019: RMM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 19 v Pasivním bytovém domě pro 

seniory panu J. K. dohodou k 31.3.2019 a pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení 

nájmu. 

 

 

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

Městské policie Modřice 

Usnesení 8R-6.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.3/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se 

závěry navrženými komisí k projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 8R-6.2/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku Modřice ze 

dne 25.2.2019. 

 

Usnesení 8R-6.3/2019: RMM ukládá starostovi vypracovat plán dokončení evidence fondu 

Městského muzea se stanovením činnosti a časového ukončení dle návrhu Muzejního spolku 

Modřice s celkovým dokončením evidence do 31.12.2019. 
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Usnesení 8R-6.4/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

1.2.2019 do 28.2.2019. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuze 

Usnesení 8R-7.1/2019: RMM schvaluje Zprávu o vypořádání petic a stížností za rok 2018. 

 

Usnesení 8R-7.2.1/2019: RMM schvaluje aktualizaci Podmínek zvláštního užívání areálu „Pod 

Kaštany“ včetně zvýšení poplatku za zvláštní užívání, povolení na soukromé akce v areálu „Pod 

Kaštany“, povolení na veřejné akce v areálu „Pod Kaštany“ a pronájem budovy v areálu „Pod 

Kaštany“. 

 

Usnesení 8R-7.2.2/2019: RMM pověřuje MO vydáváním povolení zvláštního užívání areálu „Pod 

Kaštany“ za podmínek uvedených v „Podmínkách zvláštního užívání“. 

 

Usnesení 8R-7.3/2019: RMM bere na vědomí Společné jednání o Návrhu změny ÚP MB B36/07-

II-MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská a nemá k návrhu připomínky. 

 

Usnesení 8R-7.4/2019: RMM bere na vědomí žádost obce Rebešovice o provádění kontroly 

dodržování dopravních předpisů a bezpečnosti na k.ú. Rebešovice MP Modřice a postupuje ji do 

projednání v ZMM s nedoporučením schválení. 

 

Usnesení 8R-7.5.1/2019: RMM schvaluje zařazení finanční částky ve výši 2.515,- Kč získané 

z agendy ztrát a nálezů za rok 2014 v souladu s § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb. ve znění pozdějších předpisů do pokladny MěÚ Modřice. 

 

Usnesení 8R-7.5.2/2019: RMM schvaluje odpis movitých věcí z agendy ztráty a nálezy za rok 

2014, které jsou věcmi nepatrné hodnoty. 

 

Usnesení 8R-7.6.1/2019: RMM schvaluje zařazení finanční částky ve výši 5 euro získané 

z agendy ztrát a nálezů za rok 2015 v souladu s § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb. ve znění pozdějších předpisů do pokladny MěÚ Modřice. 

 

Usnesení 8R-7.6.2/2019: RMM schvaluje odpis movitých věcí z agendy ztráty a nálezy za rok 

2015, které jsou věcmi nepatrné hodnoty. 

 

Usnesení 8R-7.7/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž díla 

„Modřice, VO, ul. Chrlická“ nabídku firmy OMEXON GA Energo s.r.o. ve výši 863.430,- Kč bez 

DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 8R-7.8/2019: RMM schvaluje dotaci ve výši 6.000,- Kč Diakonii ČCE-středisko Betlém a 

navrhuje ZMM zařazení částky do rozpočtu města Modřice na rok 2019. 

 

Usnesení 8R-7.9/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice podání žádosti na Krajský úřad JMK k vydání 

souhlasu ke zřízení přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020. 
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Usnesení 8R-7.10.1/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice Roční účetní závěrku za rok 2018 a 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření na rok 2018 z hlavní činnosti 57.711,59 a z doplňkové 

činnosti 30.542,98 Kč do rezervního fondu a z doplňkové činnosti 20.000,- Kč do fondu odměn. 

 

Usnesení 8R-7.10.2/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice převod částky 87.254,57 Kč z rezervního 

fondu do fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Usnesení 8R-7.11/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice termín konání zápisu do MŠ Modřice pro 

školní rok 2019/2020 dne 13.5.2019 od 9:00 hod do 16:00 hod. a pověřuje starostu města 

předáním seznamu dětí s trvalým bydlištěm v Modřicích narozených v období od 1.9.2013 do 

31.8.2014. 

 

Usnesení 8R-7.12/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice Roční účetní závěrku za rok 2018. 

 

Usnesení 8R-7.13/2019: RMM bere na vědomí konání Poutě smíření 1. 7. 2019 se zastávkou 

v Modřicích na nám. Svobody a schvaluje poskytnutí napojení NN a využití WC na městské 

radnici. 

 

Usnesení 8R-7.14/2019: RMM bere na vědomí dopis paní D. B. ze dne 3.3.2019 a ukládá MO 

zaslání písemné odpovědi. 

 

Usnesení 8R-7.15/2019: RMM zamítá nabídku Regionální televize Jih na vyhotovení 

videoprezentací a zpravodajství z města Modřice a pověřuje starostu města přípravou smlouvy na 

příští zasedání RMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška        místostarosta MUDr. Jiří Ventruba, CSc.                                      


