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USNESENÍ Č. 11/2019
z 11. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 21. května 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 11. schůze RMM
Úvod
Usnesení 11R-1Ú/2019: RMM schvaluje opravu usnesení RMM č. 9R-2.16/2019 ve vypuštění slov
„Ženáčské hody 2019“ a ve vložení nových slov „21. Městský ples 2019“.
Bod 1 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 11R-1.1/2019: RMM zamítá nabídku na zapojení města Modřice do aplikace Česká
obec.
Usnesení 11R-1.2/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních RMM a ZMM.

Bod 2 – Komplexní zpráva o činnosti KŠK – MUDr. Ventruba
Usnesení 11R-2.1/2019: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti KŠK za období 11/2018 až
06/2019.
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 11R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová
sportovní hala Modřice“ za měsíc duben 2019 ve výši 8.001.248,13 Kč bez DPH.
Usnesení 11R-3.2/2019: RMM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření č. 1926
na roky 2019 a 2020 v ceně 44.800,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (zadavatel) a
Auditorskou společností AUDIT-DANĚ, spol. s r.o. (vykonavatel).
Usnesení 11R-3.3/2019: RMM schvaluje Dohodu o poskytnutí záruky k části díla „Pasivní bytový
dům pro seniory“ objektu SO 01 – červená část fasády do 10.1.2021 mezi městem Modřice
(objednatel) a společností KOMFORT a.s. (zhotovitel).
Usnesení 11R-3.4/2019: RMM schvaluje Smlouvu o dílo č. 73160506 na zřízení vodovodní
přípojky pro „Víceúčelovou sportovní halu Modřice“ v ceně 33.242,76 Kč bez DPH mezi městem
Modřice (objednatel) a BVK, a.s. (zhotovitel).
Usnesení 11R-3.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Modřice“ ve výši dotace 300.000,- Kč mezi
městem Modřice (příjemce) a Jihomoravským krajem (poskytovatel).
Usnesení 11R-3.6/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup nového dopravního automobilu
pro JSDH Modřice v ceně 1.171.487,60 Kč bez DPH mezi městem Modřice (kupující) a firmou
MOTO-TRUCK CZ, s.r.o. (prodávající).
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Usnesení 11R-3.7/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Novostavba
vodovodní přípojky a sjezdu na pozemek“ umístěné na pozemku parc. č 2022/1 mezi městem
Modřice (majitel pozemku) a J. P. (stavebník).
Usnesení 11R-3.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM014330052453/001 na vedení kabelů NN a pojistkové skříně stavby „Modřice, Brněnská, roz. DS
kNN, Bobrava“ v pozemku parc. č. 1605/204 za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč bez DPH mezi
městem Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný).
Usnesení 11R-3.9/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030049303/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na umístění skříně SD842 stavby „Modřice, Luční, st. úprava SR, SWTRADE“ na pozemku parc. č. 2064/12 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem
Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný).
Usnesení 11R-3.10/2019: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši
20.000,- Kč na pokrytí nákladů kulturní akce „Ženáčské hody 2019“ mezi městem Modřice
(obdarovaný) a Z. Č. (dárce).
Usnesení 11R-3.11/2019: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 27 v Bytovém
domě Za Humny za cenu 400,- Kč/měs. mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí E. H. (nájemce).
Usnesení 11R-3.12/2019: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování
VP_2019_70735 při 96. Komorním koncertě na radnici dne 27.3.2019 za cenu 433,90 Kč bez DPH
mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s. (poskytovatel).
Usnesení 11R-3.13/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební
úpravy – regenerace provozní budovy Hybešova 596, Modřice“ upravující termín dokončení na
19.7.2019 mezi městem Modřice (objednatel) a firmou TRESTAV s.r.o. (zhotovitel).
Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit
Usnesení 11R-4.1/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č.
2051/3 o výměře 48 m².
Usnesení 11R-4.2/2019: RMM bere na vědomí žádost pana J. B. o odkup části pozemku parc. č.
991/1 o výměře cca 117 m² a postupuje ji do projednání v ZMM.
Usnesení 11R-4.3/2019: RMM zamítá příspěvek města Modřice na provoz Linky bezpečí.
Usnesení 11R-4.4/2019: RMM navrhuje Mysliveckému spolku Modřice, z.s. mimořádnou dotaci na
nákup motorové pily Profi MS 241C-M ve výši 17.500,- Kč a doporučuje ZMM zařazení částky do
rozpočtu města Modřice.
Usnesení 11R-4.5/2019: RMM navrhuje MFK Modřice, z.s. mimořádnou dotaci na autobusovou
dopravu žáků na mezinárodní turnaj v kopané v Hannoveru ve výši 67.000,- Kč a doporučuje ZMM
zařazení částky do rozpočtu města.
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Usnesení 11R-4.6/2019: RMM schvaluje zahájení přípravy projektu „Zefektivnění třídění odpadů
v Modřicích“ a pověřuje místostarostku Ing. Chybíkovou jejím zabezpečením.
Usnesení 11R-4.7/2019: RMM bere na vědomí soutěž O nejkrásnější předzahrádku 2019 a
schvaluje hodnotící porotu ve složení: H. Chybíková, J. Tomandlová, J. Brabec, P. Doleček a J.
Šula.
Usnesení 11R-4.8/2019: RMM schvaluje bezúplatný pronájem areálu Pod Kaštany Folklórnímu
kroužku města Modřice dne 14.6.2019.
Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
Usnesení 11R-5.1/2019: RMM schvaluje navýšení záloh na energie a služby nájemníkům PBDS
v celkové výši navýšení 300,- Kč/měs.
Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a
Městské policie Modřice
Usnesení 11R-6.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.5/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí
se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.
Usnesení 11R-6.2/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 3.4.2019 a zápis
z kontroly činnosti Redakční rady a tvorby Zpravodaje ze dne 1.4.2019 a postupuje je k projednání
v ZMM.
Usnesení 11R-6.3/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 3 dne 20.3.2019 a zápis č. 4 dne
24.4.2019 ze zasedání FV a postupuje je k projednání v ZMM.
Usnesení 11R-6.4/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 20.4.2019.
Usnesení 11R-6.5/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od
1.4.2019 do 30.4.2019.
Usnesení 11R-6.6/2019: RMM schvaluje účast strážníků MP Procházkové, Bartoška, Hráčka,
Štěrbáčka a Tůmy na 14. ročníků střeleckých závodů „O pohár starosty města Mikulov“ a úhradu
poplatku ve výši 1.200,- Kč/os.
Bod 7 – Návrh programu 4. zasedání ZMM
Usnesení 11R-7.1/2019: RMM schvaluje program 4. zasedání ZMM.
Usnesení 11R-7.2/2019: RMM bere na vědomí rozpracování bodů programu 4. zasedání ZMM.
Bod 8 – Různé, diskuze
Usnesení 11R-8.1/2019: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., O
obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) interní směrnice č.
10/2017, Pracovní řád schvaluje pověřenému strážníkovi Městské policie Modřice L. K. příplatek
za vedení ve výši 8% s účinností od 1.6.2019.
Usnesení 11R-8.2/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Modřice“ nabídku firmy MOTOTRUCK CZ, s.r.o. ve výši 1.171.487,60 Kč bez DPH.
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Usnesení 11R-8.3/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu „Prodloužení chodníku na ul. Nádražní“ nabídku firmy TOPSTAV s.r.o. ve výši 369.597,53
Kč bez DPH.
Usnesení 11R-8.4/2019: RMM bere na vědomí Zrušení společného jednání o Návrhu změny ÚP
MB B3/15-CM-Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská dne 22.5.2019.
Usnesení 11R-8.5/2019: RMM bere na vědomí zveřejnění „Oznámení o výběrovém řízení č.
B/31/2019 a jeho podmínkách“ na prodej pozemků parc. č. 1292/101 a 1295 vyhlášené Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení 11R-8.6/2019: RMM schvaluje podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení ve věci navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Modřice z 500 na 600 obědů.
Usnesení 11R-8.7/2019: RMM bere na vědomí státní výkazy Výkaz zisku a ztráty ZŠ Modřice,
Rozvahu ZŠ Modřice a Přílohu sestavené k 31.3.2019.
Usnesení 11R-8.8/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice příspěvek rodičů na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ ve výši 300,- Kč/měs. pro školní rok 2019/2020.
Usnesení 11R-8.9/2019: RMM bere na vědomí státní výkazy Výkaz zisku a ztráty MŠ Modřice,
Rozvahu MŠ Modřice a Přílohu sestavené k 31.32019.
Usnesení 11R-8.10/2019: RMM schvaluje RO č. 3/2019 po RO na straně příjmů ve výši
131.723.900,- Kč a na straně výdajů ve výši 301.657.700,- Kč a financováním ve výši
190.614.800,- Kč.
Usnesení 11R-8.11/2019: RMM zamítá účast města Modřice v programu „Energeticky úsporná
obec“.
Usnesení 11R-8.12/2019: RMM zamítá vyvěšení moravské zemské vlajky dne 5.7.2019.
Usnesení 11R-8.13.1/2019: RMM bere na vědomí návrh na složení poroty architektonické soutěže
na rekonstrukci objektu nám. Svobody 171 a postupuje jej ke schválení do ZMM.
Usnesení 11R-8.13.2/2019: RMM schvaluje soutěžní podmínky architektonické soutěže na
rekonstrukci objektu nám. Svobody 171 a předkládá je na vědomí do ZMM.

…...............................................................
starosta města Ing. Josef Šiška

.......................................................
místostarostka Ing. Hana Chybíková

