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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  99//22001199  
 z 9. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 23. dubna 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, omluven Ventruba) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 9. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola uložených úkolů 

Usnesení 9R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur  

Usnesení 9R-2.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc březen 2019 ve výši 6.637.334,96 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 9R-2.2/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě z 28.12.2012 na úpravu platby za 

přípojky uzavřené mezi městem Modřice a firmou ZOOMARKET, spol. s r.o. 

 

Usnesení 9R-2.3/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci upravující 

podmínky nakládání s osobními údaji mezi městem Modřice (konzultační středisko) a Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU). 

 

Usnesení 9R-2.4/2019: RMM bere na vědomí Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 

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

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

ve školách v JMK V“. 

 

Usnesení 9R-2.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu o spolufinancování odborných psychologických 

služeb v ceně 500,- Kč/hod bez DPH mezi městem Modřice (obec) a Městem Šlapanice (ORP). 

 

Usnesení 9R-2.6/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

klubovny I. k organizaci lekcí jógy za cenu 50,- Kč/hod bez DPH mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a pí N. B. (nájemce). 

 

Usnesení 9R-2.7/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330052885/001 na umístění kabelového vedení NN a podpěrných bodů v pozemku parc. č. 

1292/31 pro stavbu „Modřice, Tyršova, st. úpr. NN, Rojkovičová“ za jednorázovou úplatu 5.000,- 

Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinná) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (oprávněná). 

 

Usnesení 9R-2.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

č. 7700070544_2/BVB na umístění stavby „Reko MS Brno-Vídeňská, I. etapa, č. st. 7700070544“ 

v pozemku parc. č. 2124/2 za úplatu dle sazebníku města Modřice mezi městem Modřice (budoucí 

povinný) a firmou GasNet, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
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Usnesení 9R-2.9/2019: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě na akci „Ženáčské hody 2019“ za 

cenu 3.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a firmou DEA Energetická agentura 

s.r.o. (objednatel). 

 

Usnesení 9R-2.10/2019: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě na akci „Ženáčské hody 2019“ za 

cenu 10.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a firmou Olympia Brno (objednatel). 

 

Usnesení 9R-2.11/2019: RMM schvaluje Smlouvu o reklamě na akci „Ženáčské hody 2019“ za 

cenu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (zhotovitel) a firmou Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s. (objednatel). 

 

Usnesení 9R-2.12/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

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

(obdarovaný) a firmou KOVOLIT a.s. (dárce). 

 

Usnesení 9R-2.13/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

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

(obdarovaný) a firmou SIMAF CZ s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 9R-2.14/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

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

(obdarovaný) a firmou KAMOKO, s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 9R-2.15/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

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

(obdarovaný) a firmou OMEGA, s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 9R-2.16/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

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

(obdarovaný) a firmou SYNER, s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 9R-2.17/2019: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při akci „Kácení 

máje Václavské hody 2019“ za cenu 19.500,- Kč vč. DPH a dopravy mezi městem Modřice 

(pořadatel) a hudební skupinou KIKS BRASS z.s. (skupina). 

 

Usnesení 9R-2.18/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění praxe studentky T. V. mezi městem 

Modřice (zajišťovatel) a Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná 

škola Brno (zadavatel) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

Usnesení 9R-2.19/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 29F mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a pí R. M. (nájemce). 

 

 

Bod 3 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 9R-3.1/2019: RMM zamítá pronájem pozemku parc. č. 1438/47 firmě JM Klima s.r.o. za 

účelem parkování. 

 

Usnesení 9R-3.2/2019: RMM vydává souhlas s vybudováním studny v kolonii Svratka I. na ev. č. 

dílu C30 panu M. J. 
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Usnesení 9R-3.3/2019: RMM schvaluje bezúplatný pronájem budovy areálu Pod Kaštany SDH 

Modřice při kulturních akcích města Modřice – Pálení čarodějnic 30.4.2019, Dětský den 1.6.2019 a 

Šermířský den 22.6.2019. 

 

Usnesení 9R-3.4/2019: RMM schvaluje umístění reklamního banneru o rozměru 2x1m k pořádání 

Ženáčských hodů 2019 na nám. Svobody u kaple Sv. Václava. 

 

Bod 4 –  Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 9R-4.1/2019: RMM schvaluje přidělení bytu č. 19 v Pasivním bytovém domě pro seniory 

pí M. S. a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a 

Městské policie Modřice 

Usnesení 9R-5.1.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.4/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem mimo žádosti p. S. 

 

9R-5.1.2/2019: RMM zamítá vjezd na pozemek p.č.. 1292/38 přes pozemek 1292/58 pro p.S. 

 

9R-5.1.3/2019: RMM souhlasí s vybudováním plotu na jižní části pozemku parc. č. 39/9 Ing. N. 

 

9R-5.1.4/2019: RMM souhlasí s demolicí obytného domu a hospodářského stavení na pozemku 

parc. č. 156, 155, 154 k.ú. Modřice pro stavebníka M PROPERTY s.r.o. 

 

Usnesení 9R-5.2/2019: RMM bere na vědomí zápis č.2/2019 z jednání KŽP a plně souhlasí se 

závěry navrženými komisí k projednaným žádostem. 

 

Usnesení 9R-5.3/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku Modřice ze 

dne 25.3.2019. 

 

Usnesení 9R-5.4/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

1.3.2019 do 31.3.2019. 

 

Bod 6 – Návrh programu 4. zasedání ZMM 

Usnesení 9R-6.1/2019: RMM bere na vědomí návrh programu 4. zasedání ZMM. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuze 

Usnesení 9R-7.1/2019: RMM bere na vědomí reakci Sdružení SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV 

Brno a.s., stavební společnost na dopis ze dne 26.3.2019 ohledně Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 

H 346-18-53 001 a postupuje jej do projednání na zasedání v ZMM. 

 

Usnesení 9R-7.2/2019: RMM schvaluje zrušení pracovní pozice s druhem práce – recepční a 

údržbář na staré sokolovně s účinností od 24.4.2019 pro nadbytečnost a ukládá Odboru vnitřních 

věcí vypořádání rozvázání pracovního poměru s dotčenými zaměstnanci. 

 

Usnesení 9R-7.3.1/2019: RMM schvaluje Interní směrnici č. 1/2019 Ceník pronájmu pozemků, 

bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice. 
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Usnesení 9R-7.3.2/2019: RMM schvaluje Interní směrnici č. 2/2019 Ceník služeb poskytovaných 

městem Modřice. 

 

Usnesení 9R-7.4/2019: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu 

města Brna A1/18-CM-doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch 

centrálního charakteru a nemá k návrhu připomínky. 

 

Usnesení 9R-7.5/2019: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu 

města Brna B6/18-CM-MČ Brno-Líšeň, k.ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň-Mariánské údolí a 

nemá k návrhu připomínky. 

 

Usnesení 9R-7.6/2019: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu 

města Brna B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice, k.ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, 

Univerzitní Kampus Masarykovi univerzity a nemá k návrhu připomínky. 

 

Usnesení 9R-7.7.1/2019: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na „Pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH města Modřice“. 

 

Usnesení 9R-7.7.2/2019: RMM schvaluje Ing. Šišku – starosta města, Bc. Höklovou – vedoucí MO 

a p. Putnu – velitel JSDH města Modřice za členy hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek Veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení nového dopravního automobilu pro 

JSDH města Modřice“. 

 

Usnesení 9R-7.7.3/2019: RMM schvaluje Ing. Chybíkovou – místostarostka města, pí Habartovou 

– referentka MO a p. Chalupy – starosta SDH Modřice za náhradníky členů hodnotící komise plnící 

funkci komise pro otevírání obálek Veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDH města Modřice“. 

 

Usnesení 9R-7.7.4/2019: RMM schvaluje oslovení firem Ivacar Ivančice spol. s r.o., MOTO 

TRUCK CZ s.r.o. a PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o. k podání nabídek na Veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Modřice“. 

 

Usnesení 9R-7.8/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Projektová dokumentace na stavbu Hasičské zbrojnice Modřice“ nabídku firmy 

ŠEDA CZ, s.r.o. ve výši 620.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města zasláním objednávky. 

 

Usnesení 9R-7.9/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Napojení chodníku při ulici Chrlická“ nabídku firmy BK serv s.r.o. ve výši 

260.222,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 9R-7.10/2019: RMM schvaluje nabídku na administraci Architektonické soutěže „O 

návrh na využití a opravu domu nám. Svobody 171“ od firmy Moba office s.r.o., Ing. arch. 

Kovačovič ve výši 395.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky. 

 

Usnesení 9R-7.11/2019: RMM schvaluje ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Koubkové vyhlášení 

ředitelského volna ve dnech 9. a 10.5.2019. 
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Usnesení 9R-7.12/2019: RMM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mgr. Koubkové ve výši 28.400,- Kč 

proplacenou ve výplatním termínu duben 2019 a hrazenou z účelové dotace na rozvojový program 

„Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků“. 

 

Usnesení 9R-7.13/2019: RMM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Bc. Čechovské ve výši 16.460,- Kč 

proplacenou ve výplatním termínu duben 2019 a hrazenou z účelové dotace na rozvojový program 

„Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků“. 

 

Usnesení 9R-7.14/2019: RMM vydává Souhlas zřizovatele MŠ Modřice se zařazením investičního 

záměru „Modernizace školní zahrady“ do investičních priorit Strategického rámce MAP SO ORP 

Šlapanice. 

 

Usnesení 9R-7.15/2019: RMM schvaluje Městské knihovně Modřice pořádání Příměstského 

tábora Městské knihovny Modřice s tématem Z pohádky do pohádky v termínu 5.-9.8.2019. 

 

Usnesení 9R-7.16/2019: RMM bere na vědomí nabídku na zapojení města do aplikace Česká 

obec a ukládá starostovi města předložit na další RMM porovnání aplikace s aplikací Mobilní 

rozhlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


