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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2233//22002200  
 z 23. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 11. února 2020 v 15 hodin v malé zasedací místnosti 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 23. schůze RMM  

 

Úvod 

Usnesení 23R-1Ú/2020: RMM schvaluje opravu usnesení RMM 20R-4.11/2019, ze kterého 

vypouští slova „bez DPH“ a nahrazuje je slovy „s DPH“. 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 23R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP – Ing. Chybíková 

Usnesení 23R-2.1/2020: RMM bere na vědomí Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP za uplynulé 

roční období. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 23R-3.1/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce na akci „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ za měsíc leden 2020 ve výši 7.264.924,90 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 23R-3.2/2020: RMM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu na nákup kancelářských 

potřeb v roce 2020 za min. hodnotu 150.000,- Kč mezi městem Modřice (kupující) a společností 

KAMPI OFFICE s.r.o. (prodávající). 

  

Usnesení 23R-3.3/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 42 Nájemní a provozní smlouvy uzavřené 

dne 12.3.2020 spočívající v rozšíření nájmu na prodlouženou stoku splaškové kanalizace ulice 

Vídeňská mezi městem Modřice (pronajímatel) a společností BVK a.s. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.4/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 – 2020 smlouvy P/020/2011 na údržbu a 

odběr elektřiny veřejného osvětlení podchodu zastávky tramvaje Cihelna pro rok 2020 ve výši 

22.995,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (odběratel) a Technickými sítěmi Brno, a.s. 

(dodavatel). 

 

Usnesení 23R-3.5/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 – Smlouvy o spolupráci při zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů na rozšíření odběrných 

míst mezi městem Modřice (obec) a firmou ASEKOL a.s. (Asekol). 

 

Usnesení 23R-3.6/2020: RMM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o přímém bankovnictví o zvýšení 

platebního limitu mezi městem Modřice (obec) a Komerční bankou, a.s. (banka). 

 

Usnesení 23R-3.7/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Souvislá údržba chodníku 

na ul. Brněnská“ spočívající v zařazení provedených víceprací v celkové hodnotě 177.916,27 Kč 

bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou BK serv s.r.o. (zhotovitel). 
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Usnesení 23R-3.8.1/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek 

elektro, vody a kanalizace a vjezdu pro 3 stání pro pozemek parc. č. 327 umístěné na pozemku 

parc. č. 2018/1 k.ú. Modřice mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. F. a pí M. B. 

(stavebník) za podmínek provedení stání ze zatravňovacích dlaždic a přizpůsobení budoucí 

úpravě parkovacích stání dle koncepce řešení parkovacích ploch v této lokalitě zpracované 

městem Modřice. 

 

Usnesení 23R-3.8.2/2020: RMM ruší platnost usnesení RMM č. 22R-2.20/2020 přijaté 14.1.2020. 

 

Usnesení 23R-3.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka elektro, 

vody a plynu a zřízení sjezdu“ na pozemek pro stavbu „Novostavba RD, parc. 1295, 1296“ vedené 

na pozemku parc. č. 1292/25 k.ú. Modřice mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. M. V. 

(stavebník). 

 

Usnesení 23R-3.10/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka 

elektro, vody, splaškové a dešťové kanalizace a sjezdu na pozemek pro novostavbu RD 

Hrdličkovi, Prusinovského“ vedené na pozemku parc. č. 2025/1 k.ú. Modřice mezi městem Modřice 

(vlastník pozemku) a p. T. H. (stavebník). 

 

Usnesení 23R-3.11/2020: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330058042/001 na umístění skříně SD842 v pozemku parc. č. 2064/12 pro stavbu „Modřice 

Luční, st. úprava SR, SW-TRADE“ za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem 

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

 

Usnesení 23R-3.12/2020: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na poskytování služeb provádění revizí 

a kontrol plynových zařízení, tlakových zařízení nízkotlakových kotelen a školení obsluhy Městskké 

sportovní haly mezi městem Modřice (objednatel) a Ing. Gabrielou Dolníčkovou, revizní technik 

(zhotovitel). 

 

Usnesení 23R-3.13/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice 

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

(nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.14/20 RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovišť Městské haly Modřice za 

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

(nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.15/2020: RMM schvaluje Dohodu o přistoupení k nájmu bytu Smlouva o 

pronájmu bytu č. 24 v BD Sadová 563 na přistoupení nového nájemce mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a pí Z. J. (nájemce) a p. J. J. (nový nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.16/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.17/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč na pokrytí provozních výdajů mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a Muzejním spolkem Modřice (příjemce). 
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Usnesení 23R-3.18/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 18.000,- Kč na pronájem sálu a částečnou úhradu hudby při 

konání plesu mezi městem Modřice (poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem Modřice (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.19/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 15.000,- Kč na pronájmy ledové plochy pro sportování 

hokejové mládeže mezi městem Modřice (poskytovatel) a VSK Technika hokej Brno, p.s. 

(příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.20/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 2.500,- Kč na uspořádání tenisového turnaje amatérů mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Ludkěm Dubšíkem (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.21/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 2.500,- Kč na závodní sezónu v naturální kulturistice mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Janem Tručkou (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.22/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 5.000,- Kč na účast v soutěžích ve smíšeném bojovém umění 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Lukášem Piffko (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.23/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Mysliveckým spolkem Modřice, z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.24/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 15.000,- Kč na vzdělávání včelařů, propagaci včelařství, 

prostředky a nástroje na léčení včelstev, nákup včelích matek, nákup nástrojů a vybavení a na 

provozní náklady mezi městem Modřice (poskytovatel) a Českým svazem včelařů, z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.25/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč na zajištění doprovodného programu na akci Parní 

Olympia 2020 mezi městem Modřice (poskytovatel) a Společenství moravských parkových drah 

z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.26/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a JMOŠS z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.27/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč na pokrytí části nákladů celostátních telefonních 

linek, které poskytují pomoc a ochranu dětem nebo dospělým mezi městem Modřice (poskytovatel) 

a Linkou bezpečí, z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.28/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 40.000,- Kč na volnočasové aktivity dětí, kurzy vaření a pečení 

pro matky v Domově sv. Markéty, pro matky s dětmi v tísni mezi městem Modřice (poskytovatel) a 

Diecézní charitou Brno, Domov sv. Markéty (příjemce). 
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Usnesení 23R-3.29/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 15.000,- Kč na provoz denního stacionáře Effeta mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.30/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 5.000,- Kč na terénní sociální služby pro dvě rodiny v Modřicích 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Společností pro rannou péči (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.31/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a Diakonií ČCE – středisko Betlém (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.32/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 15.000,- Kč na zkvalitnění péče a zlepšení životních podmínek 

uživatelů mezi městem Modřice (poskytovatel) a Nadačním fondem Slunečnice (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.33/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč na pořádání letního ozdravného tábora pro 

mentálně a kombinovaně postižené osoby mezi městem Modřice (poskytovatel) a SPMP ČR 

pobočný spolek Brno (příjemce). 

 

Usnesení 23R-3.34/2020: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl 

hudebních VP_2020_1781 při Vánočním koncertě na radnici dne 11.12.2019 za cenu 217,- Kč bez 

DPH mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 23R-3.35/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 104A mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a pí K. H. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.36/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 4E mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a Ing. arch. H. H. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.37/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 27F mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a Ing. P. J. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.38/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 2G mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a pí M. H. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.39/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 51G mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a pí M. S. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.40/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 52G mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a Ing. H. Ch. (nájemce). 

 

Usnesení 23R-3.41/2020: RMM schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 0113 na rozšíření webových 

domén a webhostingu za cenu 150,- Kč/měs. mezi městem Modřice (objednatel) a firmou RedWeb 

s.r.o. (zhotovitel). 
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Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 23R-4.1/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru darování nemovitostí – pozemků 

parc. č. 2051/8 o výměře 2 m², 2047/7 o výměře 2 m², 2042/6 o výměře 27 m², 2042/7 o výměře 1 

m², 2042/8 o výměře 69 m², 2047/6 o výměře 12 m² a 668/2 o výměře 17 m². 

 

Usnesení 23R-4.2/2020: RMM bere na vědomí směnu části pozemku parc. č. 460/8 za adekvátní 

část pozemku parc. č. 460/9 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení směny. 

 

Usnesení 23R-4.3/2020: RMM bere na vědomí žádost firmy SUEZ CZ a.s. o navýšení cen za 

poskytování služeb v odpadovém hospodářství a schvaluje provedení výběrového jednacího řízení 

bez uveřejnění. 

 

Usnesení 23R-4.4/2020: RMM bere na vědomí žádost o odkup pozemků parc. č. 283 a 284 a 

postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 23R-4.5/2020: RMM zamítá příspěvek na úhradu lyžařského kurzu 2020 žáka 7. ročníku 

ZŠ Višňové s trvalým bydlištěm v Modřicích. 

 

Usnesení 23R-4.6/2020: RMM schvaluje pronájem 2 hřišť v Městské hale Modřice ke konání 

Poháru základních škol v nohejbale žáků 5., 6. a 7. tříd dne 18.3.2020 pořádaného MNK Modřice, 

z.s. za cenu 50% základní sazby dle ceníku pronájmů sportovišť. 

 

Usnesení 23R-4.7/2020: RMM schvaluje pronájem garážového stání č. 23 v BD Za Humny pí 

Ireně Molnárové za cenu dle sazebníku města Modřice a pověřuje starostu města podpisem 

nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 23R-4.8/2020: RMM schvaluje připojení města Modřice ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 

dne 10.3.2020. 

 

Usnesení 23R-4.9/2020: RMM schvaluje Volnočasovému centru Tygříci Modřice použití znaku 

města Modřice na plakátu akce Modřický duatlon 2020. 

 

Usnesení 23R-4.10/2020: RMM bere na vědomí návrh řešení a finanční kalkulaci na demolici  a 

novou výstavbu kaplanky areálu modřické fary za účelem zbezpečnění zúženého prostoru 

komunikace ulice Masarykova mezi farou a městským úřadem a pověřuje starostu svoláním 

jednání ve věci financování projektu. 

 

Usnesení 23R-4.11/2020: RMM zamítá žádost ASM Porta Dolní Loučky o podporu a přesunutí 

klubu futsalu do Modřic. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 23R-5.1/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 34 v Pasivním 

bytovém domě pro seniory s pí M. N. ke dni 29.02.2020.  

 

Usnesení 23R-5.2/2020: RMM schvaluje přidělení bytu č. 34 v Pasivním bytovém domě pro 

seniory panu A. H. a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů TMM, Muzejního spolku Modřice a 

Městské policie Modřice 

Usnesení 23R-6.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č.2/2020 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k projednaným žádostem.  

 

Usnesení 23R-6.2/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 1/2020 ze zasedání KŽP a plně souhlasí 

se závěry navrženými k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 23R-6.3/2020: RMM bere na vědomí zápis o kontrole KV na činnost MP ze dne 

25.11.2019, zápis o kontrole KV na řešení stížností města Modřice ze dne 03.02.2020 a zápis o 

kontrole KV na plnění usnesení RMM a postupuje je do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 23R-6.4/2020: RMM schvaluje odměny za 2. pololetí 2019 členům Redakční rady ve 

výši: Mareček – 3.000,- Kč; Strnadová – 2.500,- Kč; Hájek – 2.000,- Kč; Zápecová – 1.500,- Kč a 

Kurečka – 1.500,- Kč. 

 

Usnesení 23R-6.5/2020: RMM bere na vědomí zápis ze dne 13.01.2020 a zápis ze dne 

27.01.2020 ze zasedání Muzejního spolku a pověřuje vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou přípravou 

dodatku smlouvy o nájmu dle bodů navržených v zápisu ze dne 13.01.2020. 

 

Usnesení 23R-6.6/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od   

01.01.2020 do 31.01.2020. 

 

Usnesení 23R-6.7/2020: RMM bere na vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku 

obce Modřice za rok 2019 zpracovanou OOP Rajhrad a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Bod 7 – Návrh programu 7. zasedání ZMM 

Usnesení 23R-7.1/2020: RMM schvaluje předložený návrh programu 7. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 23R-7.2/2020: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu 7. zasedání ZMM. 

 

Bod 8 – Různé, diskuze 

Usnesení 23R-8.1/2020: RMM schvaluje Výroční zprávu města Modřice za rok 2019 o 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení 23R-8.2/2020: RMM schvaluje Interní směrnici č. 1/2020 – Knihovní řád s účinností od 

12.02.2020. 

 

Usnesení 23R-8.3/2020: RMM schvaluje Návštěvní řád sportovišť města Modřice. 

 

Usnesení 23R-8.4/2020: RMM schvaluje Provozní řád herní plochy Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 23R-8.5/2020: RMM schvaluje Provozní řád zrcadlového sálu Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 23R-8.6/2020: RMM schvaluje Provozní řád hřiště s umělým povrchem a nafukovací 

halou. 
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Usnesení 23R-8.7/2020: RMM schvaluje převod majetku ZŠ Modřice – sportovního vybavení dle 

soupisu v celkové hodnotě 62.905,- Kč na zřizovatele ZŠ město Modřice. 

 

Usnesení 23R-8.8/2020: RMM schvaluje MŠ Modřice I. rozpočtovou změnu čerpání investičního 

fondu v roce 2020 spočívající v zařazení výměny elektroinstalace a osvětlení části budovy MŠ. 

 

Usnesení 23R-8.9/2020: RMM schvaluje RO č. 1/2020, po RO na straně příjmů ve výši 

157.303.400,- Kč a na straně výdajů ve výši 202.282.900,- Kč a financováním ve výši -8.676.000,- 

Kč. Schodek rozpočtu a financování budou kryty z rozpočtové rezervy města z let minulých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


