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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1100//22001199  
 z 10. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 06. května 2019 ve 13 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 10. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Projednání výzvy na pronájem restaurace ve „Víceúčelové sportovní hale Modřice“ 

Usnesení 10R-1.1/2019:RMM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory a současně 

vyhlašuje výběrové řízení na nájemce restaurace včetně zázemí v objektu „Víceúčelové sportovní 

haly Modřice“ na ulici Benešova. 

  

Usnesení 10R-1.2/2019:RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání 

obálek výběrového řízení na nájemce restaurace v objektu „ Víceúčelové sportovní haly Modřice“ 

Ing. Šišku – starosta města, Ing Chybíkovou – místostarostka města, Bc. Höklovou – vedoucí MO, 

Ing. Mulíčka – vedoucí FO a p. Dusíka – odborného poradce. 

  

Usnesení 10R-1.3/2019:RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise 

pro otevírání obálek výběrového řízení na nájemce restaurace v objektu „Víceúčelové sportovní 

haly Modřice“ MUDr. Ventrubu – neuvolněný místostarosta, MVDr. Slaného – radní města, pí 

Habartovou – referentka MO, Bc. Halvovou – referentka MO a pí Kaňovou – referentka FO 

 

 

Bod 2 – Projednání výzvy pro podání nabídek na akci „Stavební úpravy – půdní vestavba 

objektu Radnice, nám. Svobody 93, Modřice 

 

Usnesení 10R-2.1/2019: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu pro akci „Stavební úpravy – půdní vestavba objektu Radnice, nám. Svobody 93, 

Modřice“ včetně příloh dle čl. III písm. D) Interní směrnice č. 16/2018, Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

Usnesení 10R-2.2/2019: RMM schvaluje oslovení firem JB stavební s.r.o., KOMFORT, a.s., 

SVAPO s.r.o., Munitio s.r.o. a PS Brno, s.r.o. k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Stavební úpravy – půdní vestavba objektu Radnice, nám. Svobody 93, Modřice“. 

 

Usnesení 10R-2.3/2019: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání 

obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy – půdní vestavba objektu Radnice, nám. 

Svobody 93, Modřice“ Ing. Šiška – starosta města, Bc. Höklová – vedoucí MO a Bc. Halvová – 

referentka MO.  
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Usnesení 10R-2.4/2019: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise 

pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy – půdní vestavba objektu 

Radnice, nám. Svobody 93, Modřice“ Ing. Chybíkovou – místostarostka města, pí Habartová – 

referentka MO a Ing. Mulíček – vedoucí FO. 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


