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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2222//22002200  
 z 22. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 14. ledna 2020 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5, 

jmenovitě viz prezenční listina) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 22. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 22R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 22R-2.1/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc prosinec 2019 ve výši 11.219.399,54 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 22R-2.2/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice“ za měsíc prosinec 2019 ve výši 184.762,60 Kč bez DPH. 

  

Usnesení 22R-2.3/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Multifunkční 

hřiště s ledovou plochou“ za měsíc prosinec 2019 ve výši 3.434.500,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 22R-2.4/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za dodávku minirolby s pohonem v měsíci 

prosinci 2019 pro stavbu „Multifunkční hřiště  s ledovou plochou“ ve výši 360.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 22R-2.5/2020: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb 

Vodafone OneNet č. 1-220096832256_0 na poskytování dostupných služeb elektronických 

komunikací a jiných služeb mezi městem Modřice (účastník) a společností Vodafone Czech 

Republic a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.6/2020: RMM schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet – 

Hlasové služby včetně přílohy č. 1 – tarify k jednotlivým číslům mezi městem Modřice (účastník) a 

společností Vodafone Czech Republic a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.7/2020: RMM schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služby OneNet Pevný 

internet mezi městem Modřice (účastník) a společností Vodafone Czech Republic a.s. 

(poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.8/2020: RMM schvaluje Dílčí smlouvu o prodeji a pronájmu zboží Telefonní 

přístroje a příslušenství – prodej brány ADSL za cenu 1.587,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(účastník) a společností Vodafone Czech Republic a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.9/2020: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku parc. č. 460/11 o 

výměře 2.230m² za cenu 535.200,- Kč mezi městem Modřice (kupující) a M. H. (prodávající). 
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Usnesení 22R-2.10/2020: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1315/28 a 

1315/38 o celkové výměře 108m² za cenu 244.800,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a 

firmou REO AMOS, spol. s r.o. (kupující). 

 

Usnesení 22R-2.11/2020: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku parc. č. 991/55 o 

výměře 93m² za cenu 418.500,- Kč mezi městem Modřice (prodávající) a SJM Ing. J. B. a Ing. A. 

B. (kupující). 

 

Usnesení 22R-2.12/2020: RMM schvaluje Směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 2102/2 

o výměře 22m² v majetku města Modřice za pozemek parc. č. 1741/2 o výměře 38m² v majetku 

firmy EXICOM spol. s r.o. mezi městem Modřice (první účastník) a firmou EXICOM spol. s r.o. 

(druhý účastník). 

 

Usnesení 22R-2.13/20 RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330057060/001 na umístění kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2081 pro stavbu 

„Modřice, Zahrádky, smyčka NN, Homolka“ za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi 

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

 

Usnesení 22R-2.14/2020: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330057369/001 na umístění kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2485/31 pro stavbu 

„Modřice, Bobravská, smyčka NN, Vašíček“ za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi 

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

 

Usnesení 22R-2.15/2020: RMM schvaluje Smlouvu č. 1040017186/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene vedení kabelu NN stavby „Modřice, Krakovská 39, st. úprava NN“ 

v pozemku parc. č. 2022/1 za jednorázovou úplatu dle sazebníku města Modřice mezi městem 

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

 

Usnesení 22R-2.16/2020: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Město Modřice, 

Parkovací stání při ulici Poděbradova“ na pozemku parc. č. 792/2 mezi městem Modřice 

(stavebník) a Společenství vlastníků jednotek Modřice, Poděbradova 580 (majitel pozemku). 

 

Usnesení 22R-2.17/2020: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Město Modřice, 

Parkovací stání při ulici Poděbradova“ na pozemku parc. č. 794 mezi městem Modřice (stavebník) 

a P. L. (majitel pozemku). 

 

Usnesení 22R-2.18/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka 

splaškové kanalizace“ vedené na pozemku parc. č. 2056/1 mezi městem Modřice (majitel 

pozemku) a J. P. (stavebník). 

 

Usnesení 22R-2.19/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vodovodní a 

kanalizační přípojka, Brněnská 489“ vedené na pozemku parc. č. 2056/1 a 2059/12 mezi městem 

Modřice (majitel pozemku) a  A. H. (stavebník). 

 

Usnesení 22R-2.20/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Nástavba a 

stavební úpravy RD Chrlická 61, parc. č. 327, k.ú. Modřice“ přípojek elektro, vody, kanalizace a 

sjezdu vedené na pozemku parc. č. 2018/1 mezi městem Modřice (majitel pozemku) a manželi Ing. 

F. a M. B. (stavebník). 
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Usnesení 22R-2.21/2020: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb připojení ústředny EPS 

městské haly na pult centralizované ochrany prostřednictvím dálkového přenosu za jednorázovou 

cenu 21.591,- Kč a měsíční poplatek 3.135,- Kč/měs. mezi městem Modřice (objednatel) a ČR – 

HZS JMK (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.22/2020: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb napojení EPS městské 

haly na pult centralizované ochrany provozovaný společností PATROL group s.r.o. na krajském 

operačním informačním středisku HZS JMK za cenu 2.388,- Kč/měs. bez DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou PATROL group s.r.o. (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.23/2020: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – platební brány GoPay 

na zajištění jednorázových příjmů krátkodobých pronájmů sportovišť městské haly pomocí 

rezervačního systému na webových stránkách haly za cenu 190,- Kč/měs. za správu brány mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou GoPay s.r.o. (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-2.24/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a ZŠ 

Modřice (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.25/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a MŠ 

Modřice (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.26/2020: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportovišť Městské haly Modřice za 

ceny stanovené dle uzavřené smlouvy o převodu majetku mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

Tělovýchovnou jednotou Sokol Modřice (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.27/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a SDH 

Modřice, pobočný spolek (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.28/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

Městským fotbalovým klubem Modřice z.s. (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.29/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

Městským nohejbalovým klubem Modřice z.s. (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.30/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

Centrem Hastrmánci s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.31/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. Š. 

(nájemce). 
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Usnesení 22R-2.32/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a N. B. 

(nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.33/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. Č. 

(nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.34/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

Hornets Brno ZŠ Horní z.s. (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.35/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pokoje na 3. NP Městské haly 

Modřice za cenu 2.500,- Kč/měs. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou Valapo 

services s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.36/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umístění automatů na občerstvení 

v Městské hale Modřice za cenu 4.000,- Kč/měs. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

firmou DELIKOMAT s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 22R-2.37/2020: RMM schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu na servis a údržbu 

kopírovacího stroje KONICA MINOLTA C250i mezi městem Modřice (objednatel) a Ing. Zdeňkem 

Kneslem (dodavatel). 

 

Usnesení 22R-2.38/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při sběru, svozu a 

zpracování textilu/textilního materiálu mezi městem Modřice (obec) a Diecézní charitou Brno 

(společnost). 

 

Usnesení 22R-2.39/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na svozu, sběru 

a zpracování textilu/textilního materiálu mezi městem Modřice (obec) a firmou DIMATEX CS, spol. 

s r.o. (firma). 

 

Usnesení 22R-2.40/2020: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve 

výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce 22. Městský ples mezi městem 

Modřice (obdarovaný) a firmou Moravostav Brno a.s. (dárce). 

 

Usnesení 22R-2.41/2020: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve 

výši 5.000,- Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce 22. Městský ples mezi městem 

Modřice (obdarovaný) a firmou Kaláb develop, s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 22R-2.42/2020: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve 

výši 7.000,- Kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce 22. Městský ples mezi městem 

Modřice (obdarovaný) a firmou IMECO TH s.r.o. (dárce). 

 

Usnesení 22R-2.43/2020: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru v 

hodnotě 2.000,- Kč na společenskou kulturní akci 22. Městský ples mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou OMEGA 24 s.r.o. (dárce). 
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Usnesení 22R-2.44/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 28F mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a J. K. (nájemce). 

 

   

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 22R-3.1/2020: RMM bere na vědomí informaci Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o přípravě vyhlášení elektronické aukce na prodej majetku stavby a pozemků parc. č. 

2223 a 2224/1. 

 

Usnesení 22R-3.2/2020: RMM zamítá příspěvek Mgr. J. V. na pořádání sportovního dne mládeže 

s TAJV. 

 

Usnesení 22R-3.3/2020: RMM zamítá podporu projektu Cooloběžka CUP v Brně-Modřicích u OC 

Olympia. 

 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů TMM, Muzejního spolku Modřice a 

Městské policie Modřice 

Usnesení 22R-5.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č.13/2019 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.  

 

Usnesení 22R-5.2/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 6/2019 ze zasedání komise ŽP ze dne 

11.12.2019 a plně souhlasí se závěry navrženými k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 22R-5.3/2020: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku Modřice ze 

dne 07.01.2020. 

 

Usnesení 22R-5.4/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.12.2019 do 31.12.2019. 

 

 

Bod 6 – Návrh programu 7. zasedání ZMM 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuze 

Usnesení 22R-7.1/2020: RMM schvaluje stravné při pracovních cestách ve výši 87,- Kč při trvání 

cesty 5 – 12 hod., 131,- Kč při trvání cesty nad 12 hod. a 206,- Kč při trvání cesty nad 18 hod. 

 

Usnesení 22R-7.2/2020: RMM schvaluje odpis pohledávek města vzniklých neuhrazením 

blokových pokut za spáchané přestupky v období 2015-2016 v celkové výši 19.300,- Kč. 

 

Usnesení 22R-7.3/2020: RMM schvaluje odpis pohledávek města vzniklých neuhrazením 

uložených pokut v přestupkovém řízení v období 2015-2017 v celkové výši 19.700,- Kč. 
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Usnesení 22R-7.4/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí věcného daru souboru sportovních 

potřeb v celkové hodnotě 5.925,- Kč v měsíci prosinci 2019 od Sdružení rodičů a přátel školy při 

ZŠ Modřice, z.s.  

 

Usnesení 22R-7.5/2020: RMM schvaluje zprávu o hodnocení činnosti Městské knihovny Modřice 

za rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


