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USNESENÍ Č. 12/2019
z 12. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 18. června 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, řádně omluven Ventruba)
RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.
RMM schvaluje navržený program 12. schůze RMM
Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 12R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních RMM a ZMM.
Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 4. zasedání ZMM
Usnesení 12R-2.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracování úkolů uložených na 4.
zasedání ZMM
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 12R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová
sportovní hala Modřice“ za měsíc květen 2019 ve výši 11.088.903,64 Kč bez DPH.
Usnesení 12R-3.2/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SM-05484-2016 na rozšíření
právního systému ASPI na 3 licence a 8 uživatelů v ceně 49.566,- Kč/rok bez DPH mezi městem
Modřice (objednatel) a společností Wolters Kluwer ČR, a.s. (poskytovatel).
Usnesení 12R-3.3/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 – 2019 Smlouvy č. P/020/2011 – Příloha č.
1 na zvýšení kalkulace ceny za odběr elektřiny ze sítě VO sazby C 60d na celkem 22.995,- Kč/rok
bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Technickými sítěmi Brno, a.s. (dodavatel).
Usnesení 12R-3.4/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na servis vstupních
zařízení č. RS00071061 za cenu 3.560,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a
firmou RACCOON s.r.o. (zhotovitel).
Usnesení 12R-3.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování projektu „Modernizace učeben ZŠ Modřice“ ve výši 2.255.670,- Kč mezi městem
Modřice (poskytovatel) a ZŠ Modřice, příspěvková organizace (příjemce).
Usnesení 12R-3.6/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
6.000,- Kč na provozní náklady mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diakonií ČCE – středisko
Betlém, Klobouky u Brna (příjemce).
Usnesení 12R-3.7/2019: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
17.490,- Kč na pořízení motorové pily pro lesnictví mezi městem Modřice (poskytovatel) a
Mysliveckým spolkem Modřice, z.s. (příjemce).
Usnesení 12R-3.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení
plynárenského zařízení „NTL plynovodní přípojka pro RD č.p. 608, k.ú. Modřice, číslo stavby:
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9900099175“ v pozemku parc. č. 1292/25 za jednorázovou úplatu 50,- Kč bez DPH mezi městem
Modřice (povinný) a firmou GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Usnesení 12R-3.9/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 1,2E mezi městem
Modřice (pronajímatel) a pí D. P. (nájemce).
Usnesení 12R-3.10/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 89,90H mezi
městem Modřice (pronajímatel) a p. A. S. (nájemce).
Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů
Usnesení 12R-4.1/2019: RMM schvaluje Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku část
parc. č. 991/1 o výměře cca 117 m².
Usnesení 12R-4.2/2019: RMM bere na vědomí žádost o stanovisko k vybudování multifunkčního
resortu v obchodní zóně Modřice za D2 a ukládá starostovi vypracovat stanovisko s ohledem na
platné právní předpisy města Modřice.
Usnesení 12R-4.3/2019: RMM schvaluje přepis bytu č. 8/29 v BD Za Humny 760 z M. Z. na J. A.
a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení 12R-4.4/2019: RMM schvaluje přidělení garážového stání č. 19 v BD Za Humny p. V. T.
za cenu 300,- Kč/měs. a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení 12R-4.5/2019: RMM zamítá pronájem nebytových prostor multifunkční haly pí L. P. pro
její nedokončení.
Usnesení 12R-4.6/2019: RMM zamítá umístění brány šířky 2 m do oplocení pozemků parc. č. 952
a 964/2 pí P. B.
Usnesení 12R-4.7/2019: RMM schvaluje provedení a odvysílání komerční reportáže v televizním
vysílání celoplošného programu Info TV Brno a Jižní Morava v rámci rubriky Města a obce za cenu
6.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. PMS19150030 mezi městem
Modřice (objednatel) a společností Pohoda Media Services s.r.o. (dodavatel).
Usnesení 12R-4.8/2019: RMM zamítá příspěvek města Modřice na sociální automobil pro centrum
Sanus Brno, z.s. formou volné plochy pro logo na vozidle.
Usnesení 12R-4.9/2019: RMM schvaluje příspěvek města Modřice ve výši 5.000,- Kč na
transparentní účet zřízený SMO ČR na podporu pozůstalých po panu místostarostovi obce
Dražůvky, který byl při výkonu funkce zastřelen.
Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
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Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a
Městské policie Modřice
Usnesení 12R-6.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.6/2019 z jednání KSDÚP ze dne 12.6.2019
a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.
Usnesení 12R-6.2/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 27.5.2019.
Usnesení 12R-6.3/2019: RMM schvaluje odměnu za 1. pololetí 2019 členům MS Modřice ve výši
2.000,- Kč B. N., H. J., Ch. M., M. E., N. S., R. A., Š. B., Z. M.; ve výši 1.500,- Kč P. R., Š. J. a ve
výši 500,- Kč P. T.
Usnesení 12R-6.4/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od
1.5.2019 do 31.5.2019.
Bod 7 – Různé, diskuze
Usnesení 12R-7.1/2019: RMM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., O
obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje od 1.7.2019 počet pracovníků města Modřice ve
výši 44.
Usnesení 12R-7.2/2019: RMM schvaluje text stanoviska města Modřice k Návrhu změny ÚP MB
B50/07-II.
Usnesení 12R-7.3.1/2019: RMM schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zpracování
PD III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DÚR, IČ“.
Usnesení 12R-7.3.2/2019: RMM schvaluje text Smlouvy o projektové přípravě III/15278 Modřice,
ul. Masarykova – DÚR, IČ jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zpracování PD
III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DÚR, IČ“.
Usnesení 12R-7.3.3/2019: RMM schvaluje Ing. Josefa Šišku – starostu města Modřice členem
hodnotící komise veřejné zakázky „Zpracování PD III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DÚR, IČ“.
Usnesení 12R-7.3.4/2019: RMM schvaluje Ing. Hanu Chybíkovou – místostarostku města Modřice
náhradnicí člena hodnotící komise veřejné zakázky „Zpracování PD III/15278 Modřice, ul.
Masarykova – DÚR, IČ“.
Usnesení 12R-7.4/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy – půdní vestavba objektu radnice, nám. Svobody 93, Modřice“ nabídku firmy MK
izostav s.r.o. ve výši 3.421.133,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení 12R-7.5.1/2019: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídky pro akci „Souvislá údržba
chodníků na ul. Brněnská – I. etapa a II. etapa“ včetně příloh dle čl. III písm. D) Interní směrnice č.
16/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení 12R-7.5.2/2019: RMM schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky pro akci „Souvislá
údržba chodníků na ul. Brněnská – I. etapa a II. etapa“ na profilu zadavatele a oslovení uchazečů
BK serv s.r.o., SVÍTIL PLUS s.r.o., H.K.U. spol. s r.o., TOPSTAV s.r.o. a ZEMAKO, s.r.o. k podání
nabídky.
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Usnesení 12R-7.5.3/2019: RMM schvaluje Ing. Josefa Šišku, Ing. Hanu Chybíkovou, Jiřího Šulu
za členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Souvislá
údržba chodníků na ul. Brněnská – I. etapa a II. etapa“.
Usnesení 12R-7.5.4/2019: RMM schvaluje MVDr. Luďka Slaného, Ing. Pavla Dolečka a Bc.
Květoslavu Höklovou náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek
na veřejnou zakázku „Souvislá údržba chodníků na ul. Brněnská – I. etapa a II. etapa“.
Usnesení 12R-7.6/2019: RMM schvaluje pololetní odměnu ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Kateřině
Koubkové ve výši 43.000,- Kč hrazené z prostředků MŠMT.
Usnesení 12R-7.7/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí věcného daru v měsíci května 2019
v podobě souboru sportovních potřeb v hodnotě 21.441,70 Kč od Sdružení rodičů a přátel školy při
ZŠ Modřice a peněžního daru ve výši 500,- Kč od pí M. Ch.
Usnesení 12R-7.8/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice I. rozpočtovou změnu investičního plánu MŠ
Modřice na rok 2019 v celkové výši čerpání po změně 1.123.364,- Kč.
Usnesení 12R-7.9/2019: RMM schvaluje pololetní odměnu ředitelce MŠ Modřice Bc. Monice
Čechovské ve výši 26.400,- Kč hrazené z provozních prostředků MŠ Modřice.
Usnesení 12R-7.10/2019: RMM schvaluje vyřazení a fyzickou likvidaci poškozeného majetku MŠ
Modřice dle soupisu ze dne 5.6.2019.
Usnesení 12R-7.11/2019: RMM schvaluje RO č. 5/2019 po RO na straně příjmů ve výši
129.534.500,- Kč a na straně výdajů ve výši 300.843.800,- Kč a financováním ve výši
190.614.800,- Kč.
Usnesení 12R-7.12/2019: RMM schvaluje Městskému fotbalovému klubu Modřice, o.s. zřízení
sídla spolku a korespondenční adresy na adrese nám. Svobody 93, Modřice, 664 42.

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

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

