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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1188//22001199  
 z 18. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. října 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), omluven Ventruba 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 18. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 18R-1.1/2019: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Výroční zpráva o činnosti KŽP – Ing. Doleček 

Usnesení 18R-2.1/2019: RMM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti KŽP za uplynulé roční 
období. 
 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 18R-3.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc září 2019 ve výši 16.725.621,11 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 18R-3.2/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice„ za měsíc září 2019 v celkové výši 51,71 Kč bez DPH.   

 

Usnesení 18R-3.3/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu venkovních 

sportovišť mezi městem Modřice (pronajímatel) a ZŠ Modřice (nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.4/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu šatny v ZŠ Modřice 

pro zabezpečení provozu nafukovací haly mezi městem Modřice (nájemce) a ZŠ Modřice 

(pronajímatel). 

 

Usnesení 18R-3.5/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 9552044629 o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítě NN pro odběrné místo „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ mezi městem 

Modřice (odběratel) a společností E.ON Energie a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 18R-3.6/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání na 

pronájem posilovny v objektu „Sportovní haly Modřice“ mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. 

Patrikem Ilášem (nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.7/2019: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání na 

pronájem restaurace v objektu Sportovní haly Modřice mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

firmou Valapo services s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických 

komunikací č. C162692019 na poskytnutí datových služeb pro Sportovní halu Modřice v ceně 

4.000,- Kč/měs. bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou NetDataComm s.r.o. 

(poskytovatel). 
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Usnesení 18R-3.9/2019: RMM schvaluje Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 2066/2 mezi 

městem Modřice (pronajímatel) a Bc. D. a Ing. M. H. (nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.10/2019: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu umělé hrací plochy s 

nafukovací halou mezi městem Modřice (pronajímatel) a TJ Viktoria Želešice, oddíl kopané 

(nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.11/2019: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu umělé hrací plochy s 

nafukovací halou mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. D. M. (nájemce). 

 

Usnesení 18R-3.12/2019: RMM schvaluje Dodatek k Pachtovní smlouvě č. 675/2015 upravující 

výměru dotčených pozemků mezi městem Modřice (propachtovatel) a AGRO Brno – Tuřany, a.s. 

(pachtýř). 

 

Usnesení 18R-3.13/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zprostředkování a správě pojištění mezi 

městem Modřice (klient) a společností EZ INVEST s.r.o. (makléř). 

 

Usnesení 18R-3.14/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 3552000816 na 

kolektivní úrazové pojištění 2 nových členů JSDH Modřice mezi městem Modřice (pojištěný) a 

UNIQA pojišťovna, a.s. (pojistitel). 

 

Usnesení 18R-3.15/2019: RMM bere na vědomí Důvodovou zprávu k prodloužení termínu 

dokončení realizace stavby „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ a pověřuje starostu jednáním o 

specifikaci harmonogramu dokončených prací. 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů  

Usnesení 18R-4.1/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků část parc. č. 2102/2 

za část parc. č. 1741. 

   

Usnesení 18R-4.2/2019: RMM bere na vědomí žádost M. a J. Ch. o odkup části pozemků parc. č. 

801/5 a 801/23 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

   

Usnesení 18R-4.3/2019: RMM schvaluje vyřazení vozidla A31 Avia DA12 z majetku města a jeho 

nabídnutí k odkupu jinému SDH. 

 

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 18R-6.1.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.10/2019 z jednání KSDÚP a plně 

souhlasí se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem, mimo žádost Ing. V. N. 

 

Usnesení 18R-6.1.2/2019: RMM nesouhlasí se stavebním záměrem Ing. V. N. na stavbu 

Novostavba bytového domu včetně technické infrastruktury na p.č. 118/1 k.ú. Modřice. 

 

Usnesení 18R-6.2/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 07 ze dne 25.09.2019 z jednání FV a 

postupuje jej do projednání v ZMM. 
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Usnesení 18R-6.3/2019: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání MS Modřice ze dne 30.09.2019 

a 21.10.2019. 

 

Usnesení 18R-6.4/2019: RMM schvaluje pověření MS Modřice k zajištění správy, údržby, ochrany 

a evidence muzejních sbírek Muzea města Modřice a svěřeného majetku města. 

 

Usnesení 18R-6.5/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.09.2019 do 30.09.2019. 

 

Bod 7 – Nástin programu 6. zasedání ZMM  

Usnesení 18R-7.1/2019: RMM bere na vědomí Nástin programu 6. zasedání ZMM. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 18R-8.1/2019: RMM schvaluje text připomínek k návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK a 

Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území za město Modřice 

s doplněním o text etapizace výstavby. 

 

Usnesení 18R-8.2/2019: RMM bere na vědomí Veřejné projednání návrhu změn ÚPmB vybraných 

ke zkrácenému postupu pořízení a za město Modřice schvaluje nepodání připomínek. 

 

Usnesení 18R-8.3/2019: RMM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje od 01.11.2019 počet pracovníků města Modřice 

ve výši 45. 

 

Usnesení 18R-8.4/2019: RMM v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje pověřenému strážníkovi MP Modřice Lukáši Krakowczykovi 

navýšení platu z důvodu navýšení započitatelné odborné praxe s účinností od 01.10.2019. 

 

Usnesení 18R-8.5/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice Výroční zprávu o činnosti školy ve školním 

roce 2018/2019. 

 

Usnesení 18R-8.6/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice 2. rozpočtovou změnu rozpočtu ZŠ Modřice. 

 

Usnesení 18R-8.7/2019: RMM schvaluje ZŠ Modřice 2. rozpočtovou změnu čerpání investičního 

fondu ve výši 120.000,- Kč na elektronické zabezpečovací zařízení na objektu Benešova 332. 

 

Usnesení 18R-8.8/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření MŠ Modřice v době od 23.12.2019 

do 01.01.2020. 

 

Usnesení 18R-8.9/2019: RMM schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci 

„Multifunkční hřiště s ledovou plochou“ předloženou firmou BaP holding a.s. Brno ve výši 

4.302.935,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 18R-8.10.1/2019: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Gastro vybavení restaurace sportovní haly Modřice“. 
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Usnesení 18R-8.10.2/2019: RMM schvaluje oslovení firem ČUDA s.r.o. – Moravany, CHLAZENÍ 

ŠPAČEK s.r.o. – Ostrov nad Oslavou a GOZ GASTRO s.r.o. – Brno k podání nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Gastro vybavení sportovní haly Modřice“. 

 

Usnesení 18R-8.10.3/2019: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Gastro vybavení sportovní haly Modřice“ Ing. 

Šišku – starosta, Ing. Chybíkovou – místostarostka, Ing. Jahodu – manager sportovní haly, Ing. 

Mulíčka – vedoucí FO a Bc. Halvovou – referentka MO. 

 

Usnesení 18R-8.10.4/2019: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci 

komise pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Gastro vybavení sportovní haly 

Modřice“ MUDr. Ventrubu – neuvolněný místostarosta, MVDr. Slaného – 1. radní, p. Šulu – 

vedoucí pracovní čety, pí Kaňovou – referentka FO a Bc. Höklovou – vedoucí MO. 

 

Usnesení 18R-8.11/2019: RMM schvaluje Interní směrnici č. 5/2019 Ceník pronájmů sportovních 

prostor s účinností od 01.11.2019. 

 

Usnesení 18R-8.12/2019: RMM schvaluje RO č. 7/2019 po RO na straně příjmů ve výši 

130.659.900,- Kč a na straně výdajů ve výši 309.572.000,- Kč a financováním ve výši 

190.614.800,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


