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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1177//22001199  
 ze 17. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 24. září 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), omluven Ventruba, pozdější příchod Doleček 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 17. schůze RMM  

 

15:08 příchod Doleček 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 17R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Rozpracování usnesení ze zářijového ZMM 

Usnesení 17R-2.1/2019: RMM bere na vědomí rozpracování usnesení z 5. zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 17R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc srpen 2019 ve výši 13.247.303,18 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 17R-3.2/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice„ za měsíc srpen 2019 v celkové výši 462,03 Kč bez DPH.   

 

Usnesení 17R-3.3/2019: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny NN č. 9001615526 na připojení provozu kuchyně v areálu Víceúčelové sportovní haly 

Modřice mezi městem Modřice (žadatel) a společností E.ON Distribuce a.s. (provozovatel). 

 

Usnesení 17R-3.4/2019: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 

320090148485 na připojení objektu Víceúčelové sportovní haly Modřice na rozvody plynu mezi 

městem Modřice (zákazník) a společností GasNet s.r.o. (provozovatel). 

 

Usnesení 17R-3.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 

320090148484 na připojení restaurace v objektu Víceúčelové sportovní haly Modřice na rozvody 

plynu mezi městem Modřice (zákazník) a společností GasNet s.r.o. (provozovatel). 

 

Usnesení 17R-3.6/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sdružených službách 

dodávky plynu č. 210029000027 pro všechny provozy objektu Víceúčelové sportovní haly Modřice 

mezi městem Modřice (zákazník) a společností Innogy Energie s.r.o. (obchodník). 

 

Usnesení 17R-3.7/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1075/2019 ze dne 

03.04.2019 na realizaci akce „Modřice, VO ul. Chrlická“ na úpravu ceny díla za provedené 

vícepráce v celkové výši 61.900,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou 

OMEXOM GA Energo s.r.o. (zhotovitel) a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1. 

 

Usnesení 17R-3.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-044398 

RVDSL1902_M_B_MODR102_BOV11HR_MET na uložení komunikačního vedení a zařízení 



strana 2 z 5    Usnesení č. 17/2019 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS   ze dne 24.9. 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

v pozemku parc. č. 2056/1 za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(vlastník) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). 

 

Usnesení 17R-3.9/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330054981/001 na uložení kabelového vedení NN stavby „Modřice, Evropská, VN 166, OBI-

TEX“ v pozemku parc. č. 2082/1 za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (povinná) a společností E.ON Distribuce a.s. (oprávněná). 

 

Usnesení 17R-3.10/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka 

splaškové kanalizace“ pro RD ul. Brněnská 329 vedené v pozemku parc. č. 2056/1 mezi městem 

Modřice (vlastník pozemku) a manž. MUDr. S. a MUDr. J. Š. (stavebník). 

 

Usnesení 17R-3.11/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Elektrické 

kabelové přípojky NN ke garážím na ul. Sokolská, v k. ú. Modřice“ na pozemku parc. č. 992/3 mezi 

městem Modřice (vlastník pozemku) a p. O. K., Ing. J. M., pí Z. G., pí M. Š., Ing. J. Š., p. Z. B., p. 

J. K., p. R. O., p. G. L., Mgr. T. B., p. J. K. a pí I. P. (stavebníci). 

 

Usnesení 17R-3.12/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek vody, 

elektro a kanalizace a sjezdu pro stavbu „AC 1812 - Modřice, ul. Brněnská - Novostavba myčky“ 

vedených po pozemcích parc. č. 2059/2 a 2056/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a pí V. 

Š. (stavebník). 

 

Usnesení 17R-3.13/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojky NN pro 

stavbu „Nástavba a přístavba RD, Krakovská 39, 664 42 Modřice“ vedených po pozemku parc. č. 

2022/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a p. M. Ř. (stavebník). 

 

Usnesení 17R-3.14/2019: RMM schvaluje Kupní smlouvu 114/2019 na nákup staré nefunkční 

telefonní budky na ulici Benešova za účelem zřízení knihovničky za cenu 1.000,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (kupující) a O2 Czech Republic a.s. (prodávající). 

 

Usnesení 17R-3.15/2019: RMM zamítá Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem 

Modřice (zákazník) a společností Erste Grantika Advisory, a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 17R-3.16/2019: RMM schvaluje ukončení Smlouvy o provozu modulu vismo Registr 

oznamování uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a společností Webhouse, s.r.o. 

(zhotovitel). 

 

Usnesení 17R-3.17/2019: RMM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci v rámci projektu 

Království Komety mezi městem Modřice (město) a Kometa Group, a.s. (klub). 

 

Usnesení 17R-3.18/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.02.2016, 

který upravuje cenu za účast Autorského dozoru na Kontrolních dnech stavby nad rámec smlouvy 

o dílo ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý další Kontrolní den, mezi městem Modřice 

(objednatel) a Doc. Ing. Arch. Zdeňkem Rothbauerem a Atelierem bod architekti s.r.o. (zhotovitel). 
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Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů  

Usnesení 17R-4.1/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2066/2. 

   

Usnesení 17R-4.2/2019: RMM bere na vědomí žádost manž. H. o pronájem pozemku parc. č. 

2066/2 a pověřuje MO přípravou podkladů k uzavření nájemní smlouvy. 

   

Usnesení 17R-4.3/2019: RMM schvaluje připsání člena rodiny, sestry Natalie Ludvíkové, do 

nájemní smlouvy na užívání bytu č. 3/18 v bytovém domě Za Humny 760 nájemníkem R. L. 

 

Usnesení 17R-4.4/2019: RMM bere na vědomí bezplatný pronájem areálu Pod Kaštany Pionýrské 

skupině Brabrouci dne 19.09.2019. 

 

Usnesení 17R-4.5/2019: RMM bere na vědomí bezplatný pronájem areálu Pod Kaštany MŠ 

Modřice dne 21.09.2019. 

 

Usnesení 17R-4.6/2019: RMM schvaluje bezúplatný pronájem budovy areálu Pod Kaštany pro 

konání hodové zábavy dne 29.09.2019 hodové chase. 

 

Usnesení 17R-4.7/2019: RMM schvaluje Diecézní charitě Brno, oblastní charita Rajhrad, konání 

sbírky „Koláč pro hospic“ dne 09.10.2019 v době od 8:00 do 8:30 hod. v Modřicích. 

 

Usnesení 17R-4.8/2019: RMM schvaluje pí J. B. příspěvek na léky ve výši 1.000,- Kč v roce 2020. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a 
Městské policie Modřice 
 

Usnesení 17R-6.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 9/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.  

 

Usnesení 17R-6.2/2019: RMM bere na vědomí zápis z jednání KŽP ze dne 09.09.2019 a 

23.09.2019 a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.  

 

Usnesení 17R-6.3/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 26.08.2019. 

 

Usnesení 17R-6.4/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.08.2019 do 31.08.2019. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 17R-7.1/2019: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B1/17-

CM-MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO 

Brno včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a za město Modřice schvaluje nepodání 

připomínek. 

 

Usnesení 17R-7.2/2019: RMM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje od 1.9.2019 počet pracovníků města Modřice ve 

výši 44. 
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Usnesení 17R-7.3/2019: RMM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje vedoucímu FO Ing. Romanu Mulíčkovi  navýšení platu z důvodu 

navýšení započitatelné odborné praxe na stupeň 11 s účinností od 1.9.2019. 

 

Usnesení 17R-7.4/2019: RMM dle ust. § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje Ing. Petru Jahodovi plat v platovém tarifu 9/11 a příplatek za 

vedení ve výši 5% s účinností od 1.9.2019. 

 

Usnesení 17R-7.5/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání výběrové komise pro obsazení 

pracovních pozic provozní – údržbář, uklízeč/uklízečka a recepční na Sportovní hale Modřice. 

 

Usnesení 17R-7.6.1/2019: RMM schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Zpracování, vydání a tisk zpravodaje města Modřice“ v celobarevné verzi. 

 

Usnesení 17R-7.6.2/2019: RMM schvaluje, v rámci Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu „Zpracování, vydání a tisk zpravodaje města Modřice“ celobarevná verze, 

oslovení k podání nabídek těchto uchazečů: Poring s.r.o.; Dal tisk, s.r.o. a Tiskárna Matula Brno. 

 

Usnesení 17R-7.6.3/2019: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování, vydání a tisk zpravodaje města 

Modřice“ starostu města Ing. Šišku, místostarostku města Ing. Chybíkovou, vedoucí MO Bc. 

Höklovou, vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou a vedoucího FO Ing. Mulíčka. 

 

Usnesení 17R-7.6.4/2019: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise 

pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování, vydání a tisk zpravodaje města 

Modřice“ radního MVDr. Slaného, radního Ing. Dolečka, referentku MO pí Habartovou, referentku 

OVV Bc. Vojtovou a referentku FO pí Kaňovou. 

 

Usnesení 17R-7.7.1/2019: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídky na akci „Multifunkční 

hřiště s ledovou plochou“ spolu s přílohami dle čl. III. písm. D) Interní směrnice č. 16/2018, 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

Usnesení 17R-7.7.2/2019: RMM schvaluje v rámci Výzvy k podání nabídky na akci „Multifunkční 

hřiště s ledovou plochou“ oslovení k podání nabídek těchto uchazečů: JM Demicarr s.r.o.; 

Swietelsky stavební, s.r.o. a BaP holding a.s. 

 

Usnesení 17R-7.7.3/2019: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“ starostu 

města Ing. Šišku, místostarostku města Ing. Chybíkovou, referentku MO Bc. Halvovou, vedoucí 

OVV Mgr. Žaloudkovou a managera Sportovní haly Ing. Jahodu. 

 

Usnesení 17R-7.7.4/2019: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise 

pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“ 

radního MVDr. Slaného, radního Ing. Dolečka, vedoucí MO Bc. Höklovou, vedoucí FO Ing. Mulíčka 

a TDI stavby p. Kočíře. 
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Usnesení 17R-7.8/2019: RMM zamítá nabídku společnosti Besy Co spol. s r.o. na dodávku SHZA 

FIRE JACK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška, v.r.             místostarostka Ing. Hana Chybíková, v.r.                                      


