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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  1199//22001199  
 z 19. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. listopadu 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, přítomen zast. Procházka 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 19. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 19R-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 19R-2.1/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc říjen 2019 ve výši 17.185.877,01 Kč bez DPH.  

 

Usnesení 19R-2.2/2019: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice“ za měsíc říjnu 2019 v celkové výši 134,21 Kč bez DPH.   

 

Usnesení 19R-2.3/2019: RMM bere na vědomí aktualizaci harmonogramu stavebních prací na 

stavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ a Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2018 

č. H 346-18-53 001 a postupuje je do projednání v ZMM s doporučením schválení Dodatku č. 4. 

 

Usnesení 19R-2.4/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 9552035652 o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítě NN pro odběrné místo „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ – kuchyně s jističem 

3x80A mezi městem Modřice (zákazník) a společností E.ON Energie a.s. (dodavatel). 

 

Usnesení 19R-2.5/2019: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby 

„Souvislá údržba chodníku na ul. Brněnská“ upravující cenu díla o požadované vícepráce ve výši 

283.054,30 Kč bez DPH a termín dokončení na 06.12.2019 mezi městem Modřice (objednatel) a 

firmou BK serv s.r.o. (dodavatel). 

 

Usnesení 19R-2.6/2019: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na „Zpracování, vydání a tisk Zpravodaje 

města Modřice“ v ceně 24.600,- Kč/měs. bez DPH při rozsahu 48-52 stran a 32.100,- Kč/měs. bez 

DPH při rozsahu 64-68 stran mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Profi-tisk group s.r.o. 

Olomouc (zhotovitel). 

 

Usnesení 19R-2.7/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka 

kanalizace, plynu pro RD ul. Havlíčkova a napojení parkovacích stání na komunikaci ul. 

Havlíčkova“ vedené v pozemku parc. č. 2026/1 a 2027/1 mezi městem Modřice (vlastník) a p. R. B. 

(stavebník). 
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Usnesení 19R-2.8/2019: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vodovodní 

přípojka pro RD č.p. 602“ vedené v pozemcích parc. č. 1292/60 a 2067/1 mezi městem Modřice 

(vlastník) a p. V. K. (stavebník). 

 

Usnesení 19R-2.9/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330055408/001 na uložení kabelového vedení NN stavby „Modřice, Husova, smyčka NN, 

MODIOS“ v pozemcích parc. č. 2049/4 a 2053/41 za jednorázovou úplatu 2.700,- Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (povinný) a společností E.ON Distribuce a.s. (oprávněný). 

 

Usnesení 19R-2.10/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

8800084787_1/VB/P na uložení plynárenského zařízení „Přeložka NTL plynovodní přípojka pro 

víceúčelovou halu na ulici Benešova v obci Modřice, číslo stavby: 8800084787“ v pozemcích parc. 

č. 917 a 2036/1 za jednorázovou úplatu 605,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (povinný) a 

společností GasNet, s.r.o. (opávněný). 

 

Usnesení 19R-2.11/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030056150/001-Z o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene realizace stavby „Modřice, Benešova, st. úpr. NN, Modřice“ prováděné 

v pozemcích parc. č. 913,912,2036/1 za jednorázovou úhradu dle sazebníku města Modřice mezi 

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

 

Usnesení 19R-2.12/2019: RMM schvaluje Smlouvu č. 1030056150/002-Z o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene realizace stavby „Modřice, Benešova, st. úpr. NN, Modřice“ prováděné 

v pozemku parc. č. 918/1 za jednorázovou úhradu ve výši 1.700,- Kč bez DPH mezi městem 

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

 

Usnesení 19R-2.13/2019: RMM schvaluje Smlouvu na servisní služby typu Basic na výtah 

v Městské hale Modřice za cenu 1.488,33 Kč/měs. bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a 

společností Schindler CZ, a.s. (zhotovitel). 

 

Usnesení 19R-2.14/2019: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu nafukovací haly v období od 

06.01.2020 do 26.02.2020 vždy ve středu od 19:00 do 20:30 hod. mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a FC Sparta Brno (nájemce). 

 

Usnesení 19R-2.15/2019: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu prostor sloužících k podnikání – 

provozu bazénu v Městské hale Modřice za cenu 19.700,- Kč/měs. bez DPH mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a společností Centrum Hastrmánci s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 19R-2.16/2019: RMM schvaluje Pojistnou podsmlouvu č. 43839241-55 Pojistné 

smlouvy FN č. 18638548-15 na pojištění DA JSDH Modřice ve výši 33.464,- Kč mezi městem 

Modřice (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. (pojistitel). 

 

Usnesení 19R-2.17/2019: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků MP 

mezi městem Modřice (objednatel) a Statutárním městem Brnem – Městskou policií Brno 

(poskytovatel). 
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Usnesení 19R-2.18/2019: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2019_152669 na hudební produkci při 98. Komorním koncertě na radnici (provozovatel) a 

OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (poskytovatel). 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů  

Usnesení 19R-3.1/2019: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu sportovišť sportovního 

areálu Modřice. 

   

Usnesení 19R-3.2/2019: RMM bere na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup pozemku parc. 

č. 460/11 za cenu 240,- Kč/m² a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením odkupu. 

   

Usnesení 19R-3.3/2019: RMM schvaluje Dohodu o převodu práva a povinností ze Smlouvy o 

nájmu hrobového místa 42B mezi městem Modřice (pronajímatel), S. P. (dosavadní nájemce) a M. 

H. (nový nájemce). 

 

Usnesení 19R-3.4/2019: RMM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti Dětskému folklórnímu 

kroužku Modřice, z.s. od 01.01.2020 vždy ve čtvrtek od 15:15 do 20:00 hod. mimo červenec a 

srpen. 

 

Usnesení 19R-3.5/2019: RMM schvaluje prominutí nájmu z městského pozemku parc. č. 2025/55 

SVJ Prusinovského 639, Modřice za rok 2019 z důvodu prodeje tohoto pozemku SVJ 

Prusinovského 639, Modřice v roce 2018. 

 

Usnesení 19R-3.6/2019: RMM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč na vydání knihy 

„Jihomoravské šibenice v raném novověku“ vydávanou Nadací Universitas. 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů ZMM, Muzejního spolku Modřice a 
Městské policie Modřice 
 

Usnesení 19R-5.1/2019: RMM bere na vědomí zápis č.11/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem. 

 

Usnesení 19R-5.2/2019: RMM bere na vědomí zápis č. 08 ze dne 23.10.2019 z jednání FV a 

postupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 19R-5.3/2019: RMM bere na vědomí zápis z jednání KV ze dne 12.11.2019 a zápisy o 

kontrole činnosti KŽP, o kontrole údržby zeleně a o kontrole pojistných smluv města a postupuje je 

do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 19R-5.4/2019: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.10.2019 do 31.10.2019. 
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Bod 6 – Příprava 6. zasedání ZMM 

Usnesení 19R-6.1/2019: RMM schvaluje návrh programu 6. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 19R-6.2/2019: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu města Modřice na rok 2020 ve výši 

na straně příjmů 153.722.500,- Kč a na straně výdajů 201.122.700,- Kč jako schodkový se 

schodkem -47.400.200,- Kč a financováním 8.676.000,- Kč a navrhuje ZMM takto nastavený 

rozpočet schválit. 

 

Usnesení 19R-6.3/2019: RMM bere na vědomí rozpracování ostatních bodů programu 6. 

zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 19R-7.1/2019: RMM bere na vědomí vyhlášené Veřejné projednání Návrhu změny 

ÚPmB B2/19 – CM – MČ – Brno-střed k.ú. Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV a za město 

Modřice schvaluje nepodání připomínek. 

 

Usnesení 19R-7.2/2019: RMM bere na vědomí vyhlášené Veřejné projednání Návrhu změny 

ÚPmB B36/07 – II – MČ Brno-Jehnice k.ú. Jehnice, ul. Blanenská, upraveného dle §51 odst. 1 

stavebního zákona vč. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a za město Modřice schvaluje 

nepodání připomínek. 

 

Usnesení 19R-7.3/2019: RMM schvaluje odpis pohledávek vzniklých neuhrazením blokových 

pokut za měření rychlosti v období 2011-2014 v celkové výši 7.200,- Kč. 

 

Usnesení 19R-7.4/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na „Zpracování, vydání a tisk 

Zpravodaje města Modřice“ na období od 01.01.2020 do 31.12.2021 nabídku firmy Profi-tisk group, 

s.r.o. ve výši 24.600,- Kč bez DPH při rozsahu 48-52 stran a 32.100,- Kč bez DPH při rozsahu 64-

68 stran a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 19R-7.5/2019: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Gastro vybavení 

restaurace Sportovní haly Modřice“ nabídku firmy PROGASTRO GTE s.r.o. ve výši 798.348,30 Kč 

bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy. 

 

Usnesení 19R-7.6/2019: RMM bere na vědomí Návrh rozpočtu provozních prostředků ZŠ Modřice 

na rok 2020 ve výši 8.059.000,- Kč a Návrh tvorby a čerpání fondu investic v roce 2020 a 

doporučuje ZMM jejich zařazení do rozpočtu města Modřice na rok 2020. 

 

Usnesení 19R-7.7/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice tvorbu a čerpání investičního fondu 

k 31.12.2019 ve výši příjmů 1.185.500,05 Kč a ve výši výdajů 1.074.069,01 Kč. 

 

Usnesení 19R-7.8/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice Plán nákladů a výnosů na rok 2020 ve výši 

příjmů 14.454.000,- Kč a ve výši výdajů 14.454.000,- Kč. 

 

Usnesení 19R-7.9/2019: RMM bere na vědomí Návrh rozpočtu provozních prostředků MŠ 

Modřice na rok 2020 ve výši 2.526.000,- Kč a Návrh tvorby a čerpání fondu investic v roce 2020 a 

doporučuje ZMM jejich zařazení do rozpočtu města Modřice na rok 2020. 
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Usnesení 19R-7.10/2019: RMM schvaluje MŠ Modřice střednědobé výhledy rozpočtu MŠ Modřice 

na rok 2021 ve výši příjmů 14.885.500,- Kč a výdajů 14.885.500,- Kč a na rok 2022 ve výši příjmů 

15.241.500,- Kč a výdajů 15.241.500,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


