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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1144//22001199  
 z 14. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 23. července 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, řádně omluveni Chybíková a Slaný) 

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 14. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 14R-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 14R-2.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc červen 2019 ve výši 14.335.588,55 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 14R-2.2/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci 
„Víceúčelová sportovní hala Modřice„ za měsíc červen 2019 v celkové výši 1.208.001,65 Kč bez 
DPH.   
   

Usnesení 14R-2.3/2019: RMM schvaluje Smlouvu o projektové přípravě stavby „III/15278 

Modřice, ul. Masarykova – DÚR,IČ“ za cenu 193.700 Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a Sdružením firem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR-

MOSTY“ (zhotovitel). 

 

Usnesení 14R-2.4/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na dodávku stavby 

„Stavební úpravy – regenerace provozní budovy Hybešova 596, Modřice“ upravující konečnou 

cenu díla o částku +127.917,68 Kč bez DPH za provedené vícepráce na konečných 4.559.429,86 

Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou TRESTAV, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 14R-2.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Systém sběru 

odpadů v Modřicích – I. a II. etapa“ v ceně 30.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou Agentura ValFia, s.r.o., (zhotovitel). 

 

Usnesení 14R-2.6/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí servisních služeb 

hostingu pro webovou aplikaci mapového informačního systému spočívající na úpravě dostupnosti 

služby a ochrany osobních údajů mezi městem Modřice (objednatel) a firmou DATA PROCON, 

s.r.o. (poskytovatel). 

 

Usnesení 14R-2.7/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na administraci dotace 

„Varovný informační systém města Modřice“ o ukončení činnosti administrátora dotace mezi 

městem Modřice (objednatel) a společností DEA Energetická agentura, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 14R-2.8/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na „Rozšíření informačního systému 

města Modřice produkty systému Gordic a Ginis“ v ceně 992.500,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (kupující) a firmou GORDIC, spol. s.r.o. (prodávající). 
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Usnesení 14R-2.9/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2484/15 o 

výměře 1 m2 za cenu 2.500,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a Mgr. K. H. (kupující). 

 

Usnesení 14R-2.10/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2485/93 o 

výměře 15 m2 za cenu 37.500,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a manželi J. a L. G. 

(kupující). 

 

Usnesení 14R-2.11/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2485/94 o 

výměře 14 m2 za cenu 35.000,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a M. Š. (kupující). 

 

Usnesení 14R-2.12/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1605/273 o 

výměře 3 m2 za cenu 7.500,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a J. R. a P. W. (kupující). 

 

Usnesení 14R-2.13/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu na odkup pozemku parc. č. 991/37 o 

výměře 15 m2 za cenu 34.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (kupující) a SJM PaeDr. P. V. 

a J. V. (prodávající). 

 

Usnesení 14R-2.14/2019: RMM schvaluje Souhlasné prohlášení na zrušení věcných břemen u 

pozemků parc. č. 2485/31, 2485/91 a 2487/12 učiněné společně městem Modřice, Mgr. D. M. a R. 

K. 

 

Usnesení 14R-2.15/2019: RMM schvaluje Souhlasné prohlášení na zrušení věcných břemen u 

pozemků parc. č. 2485/31, 2485/91 a 2487/83 učiněné společně městem Modřice, Mgr. D. M. a M. 

V. 

 

Usnesení 14R-2.16/2019: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene umístění chodníku na části pozemku parc. č. 2052/1 na dobu neurčitou za úplatu dle 

znaleckého posudku a oceňovacího předpisu platného v daném roce ocenění mezi městem 

Modřice (budoucí povinný) a firmou BONDY, s.r.o. (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 14R-2.17/2019: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030052134/001 umístění kabelů VN stavby „Modřice, Komenského smyčka VN 166, 

BONDY“ v pozemku parc. č. 2052/1 na dobu neurčitou za úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi 

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

 

Usnesení 14R-2.18/2019: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů Muzea města 

Modřice na dobu neurčitou mezi městem Modřice (půjčitel) a L. F. (vypůjčitel). 

 

Usnesení 14R-2.19/2019: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických 

komunikací č. 18605343-D/6 spočívající v navýšení rychlosti internetových služeb mezi městem 

Modřice (zákazník) a firmou PODA, a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 14R-2.20/2019: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2019_103530 na hudební produkci při 97. komorním koncertě na radnici dne 29.05.2019 

v ceně 525,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z.s. (poskytovatel). 
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Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 14R-3.1/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti pozemku parc. č. 

1315/28 a část parc. č. 1315/36. 

 

Usnesení 14R-3.2/2019: RMM bere na vědomí text záměru pronájmu nebytových prostor a 

výběrové řízení na nájemce restaurace v objektu Víceúčelové sportovní haly Modřice. 

 

Usnesení 14R-3.3/2019: RMM bere na vědomí text záměru pronájmu nebytových prostor a 

výběrové řízení na nájemce bazénu v objektu Víceúčelové sportovní haly Modřice. 

 

Usnesení 14R-3.4/2019: RMM bere na vědomí text záměru pronájmu nebytových prostor a 

výběrové řízení na nájemce posilovny v objektu Víceúčelové sportovní haly Modřice. 

 

Usnesení 14R-3.5/2019: RMM bere na vědomí doplnění žádosti firmy Reo Amos, spol. s.r.o. o 

odkup pozemků parc. č. 1315/28 a části pozemku parc. č. 1315/36 a podstupuje ji do projednání 

v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 14R-3.6/2019: RMM souhlasí s vybudováním studny v zahrádkářské kolonii Svratka 1, 

parc. č. 1997/4 pozemek č. C45. Pro vybudování studny musí žadatelka S. H. vyřídit platné 

vodoprávní povolení. 

 

Usnesení 14R-3.7/2019: RMM bere na vědomí žádost společnosti Biocont Laboratory, spol. s.r.o. 

o odkup části pozemku parc. č. 241/1 o výměře 108 m2 a podstupuje ji do projednání v ZMM 

s doporučením prodeje. 

 

Usnesení 14R-3.8/2019: RMM bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1438/47 

a po doložení potřebných dokumentů k povolení využívání pozemku na parkování vydá souhlas s 

pronájmem. 

 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 14R-4.1.1/2019: RMM schvaluje Dohodu o splátkách dluhu  - splátkový kalendář mezi 

městem Modřice (věřitel) a PhDr. J. H. (dlužník). 

   

Usnesení 14R-4.1.2/2019: RMM schvaluje Dohodu o splátkách dluhu  - splátkový kalendář mezi 

městem Modřice (věřitel) a pí J. K. (dlužník). 

   

Usnesení 14R-4.1.3/2019: RMM schvaluje Dohodu o splátkách dluhu  - splátkový kalendář mezi 

městem Modřice (věřitel) a pí E. Š. (dlužník). 

   

Usnesení 14R-4.1.4/2019: RMM schvaluje Dohodu o splátkách dluhu  - splátkový kalendář mezi 

městem Modřice (věřitel) a pí Š. V. (dlužník). 

   

Usnesení 14R-4.1.5/2019: RMM schvaluje zvýšení zálohové platby na služby v Pasivním bytovém 

domě pro seniory pí E. L. na částku 1.600,- Kč/měsíc s účinností od 01.08.2019. 
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Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a 
Městské policie Modřice 
Usnesení 14R-5.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 7/2019 z jednání KSDÚP ze dne 

15.07.2019 a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem. 

 

Usnesení 14R-5.2/2019: RMM bere na vědomí návrh na úpravu Interní směrnice č. 3/2019 

Informační řád města Modřice a podstupuje ji k dalšímu projednání se schválením na příští schůzi 

RMM. 

 

Usnesení 14R-5.3/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 06 ze dne 26.06.2019 z jednání finančního 

výboru a podstupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 14R-5.4/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 24.06.2019. 

 

Usnesení 14R-5.5/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.06.2019 do 30.06.2019. 

 

Bod 6 – Nástin programu 5. zasedání Zastupitelstva města Modřice  

Usnesení 14R-6.1/2019: RMM bere na vědomí návrh programu 5. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 14R-7.1/2019: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB 

celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren, upraveného dle § 51 odst. 1 

stavebního zákona bez připomínek města Modřice. 

 

Usnesení 14R-7.2/2019: RMM bere na vědomí společné jednání o Návrhu změny  ÚPmB B3/15-

CM-Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská. 

 

Usnesení 14R-7.3/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Souvislá údržba chodníků na ul. Brněnská – I. etapa a II. etapa“ nabídku firmy BK 

serv, s.r.o., Brno ve výši I. etapa 3.121.860,- Kč bez DPH realizovaná v roce 2019 a II. etapa 

1.359.420,- Kč bez DPH realizovaná v roce 2020 a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o 

dílo. 

 

Usnesení 14R-7.4/2019: RMM bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zateplení části BD Sadová 563, Modřice“ dle Interní směrnice č. 16/2018 Pravidla pro zdávání 

veřejných zakázek malého rozsahu č. II. písm. C) a pověřuje referentku majetkového odboru pí 

Habartovou administrací výběrového řízení. 

 

Usnesení 14R-7.5.1/2019: RMM bere na vědomí informaci o nepřidělení dotace na opravu hřiště 

s umělým povrchem za budovou školy na ulici Benešova. 

 

Usnesení 14R-7.5.2/2019: RMM schvaluje výměnu a opravu povrchu hřiště s umělým povrchem 

za budovou školy na ul. Benešova z vlastních zdrojů. 

 

Usnesení 14R-7.6/2019: RMM schvaluje přebírání článků on-line zpravodaje města Modřice do 

zpravodajství webů RegionyBrněnska.cz po získání souhlasů autorů jednotlivých článků zařazené 

do Interní směrnice č. 3/2019 Informační řád. 
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Usnesení 14R-7.7/2019: RMM bere na vědomí žádost ZŠ Modřice o navýšení provozního 

příspěvku o 230.000,- Kč na pokrytí 10 % spoluúčasti ZŠ Modřice na neinvestiční náklady spojené 

s realizací projektu EU „Modernizace učeben ZŠ Modřice“ a podstupuje ji do projednání v ZMM 

s doporučením schválení. 

 

Usnesení 14R-7.8/2019: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice realizaci projektu OP VVV-

Šablony II. 

 

Usnesení 14R-7.9/2019: RMM schvaluje mediální podporu akce 1. ročníku Kollmorgen běhu pro 

podporu Klubu cystické fibrózy v září 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


