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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2255//22002200  
 z 25. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 24. března 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 Dagmar Hoškovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 25. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

 Usnesení 25R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích  

 zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 7. zasedání ZMM 

Usnesení 25R-2.1/2020: RMM bere na vědomí Zprávu o rozpracování úkolů uložených na 7. 

zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 25R-3.1/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce v měsíci únoru 2020 

na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ ve výši 2.908.868,37 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 25R-3.2/2020: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené více a méně práce na akci 

„Víceúčelová sportovní hala Modřice“ za měsíc únor 2020 ve výši 3.563,93 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 25R-3.3/2020: RMM schvaluje Příkazní smlouvu č. nSIPO 06-29/2020 mezi městem 

Modřice (příkazce) a Českou poštou s.p. (příkazník). 

 

Usnesení 25R-3.4/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Kupní smlouvy č. 1201/2019 uzavřené dne 

04.12.2019 na záměnu 2 ks dodávaných výrobků do kuchyně restaurace v městské hale v ceně 

117.363,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (kupující) a firmou PROGASTRO GTE, s.r.o. 

(prodávající). 

 

Usnesení 25R-3.5/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání na pronájem vybavení restaurace a kuchyně v celkové výši nájemného 11.640,- 

Kč/měsíčně mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou Valapo services, s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 25R-3.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny NN č. 9001677423 na zvýšení rezervovaného příkonu 3x125A v ceně 31.000,- Kč mezi 

městem Modřice (žadatel) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (provozovatel). 

 

Usnesení 25R-3.7/2020: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Město Modřice,  

chodník pro pěší a parkovací stání ul. Masarykova“ na pozemku par. č. 2014/1 mezi městem 

Modřice (stavebník) a JmK (vlastník pozemku). 

 

Usnesení 25R-3.8/2020: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330058247/001 na umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v pozemku par. č. 

912 a 913 pro stavbu „Město Modřice, Benešova, smyčka NN, Modřice“ za jednorázovou úplatu 

1.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 
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Usnesení 25R-3.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

9900093397_1/VB na umístění plynovodní přípojky v pozemku par. č. 2041 pro stavbu „NTL 

plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku par. č. 418/2“ za jednorázovou 

úplatu 50,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a firma GasNet, s.r.o. (oprávněný). 

 

Usnesení 25R-3.10/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč na záštitu a podporu pořádání Rallye show 

Modřice mezi městem Modřice (poskytovatel) a Vonka Racing, s.r.o. (příjemce). 

 

Usnesení 25R-3.11/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu  

města Modřice v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč na záštitu a podporu sportovních aktivit a soutěží  

týmu Vonka Racing mezi městem Modřice (poskytovatel) a Jan Vonka – Vonka Racing (příjemce). 

 

Usnesení 25R-3.12/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na provozní náklady, pořízení nových krojů a 

pořádání kulturních akci mezi městem Modřice (poskytovatel) a Dětským folklórním kroužkem 

Modřice, z.s. (příjemce). 

 

Usnesení 25R-3.13/2020: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč na provozní náklady mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a ZUŠ Ořechov, p.o. (příjemce). 

 

Usnesení 25-3.14/2020: RMM schvaluje Abonentní smlouvu na servisní služby čištění a údržby 

čistících rohoží v městské hale za cenu 1.145,- Kč/měsíčně bez DPH mezi městem Modřice 

(abonent) a firmou CWS-boco Česká republika, s.r.o. (poskytovatel). 

 

Usnesení 25R-3.15/2020: RMM schvaluje Smlouvu o dílo – Servisní smlouvu na zabezpečení  

údržby a odstraňování závad klimatizace a vzduchotechniky v objektu městské haly mezi městem  

Modřice (objednatel) a firmou JM Klima, s.r.o. (zhotovitel). 

 

Usnesení 25R-3.16/2020: RMM schvaluje Servisní smlouvu na údržbu LED obrazovky, časomíry 

MULT 34A a SW systému ASSportmanager Touch v městské hale v rozsahu varianty BASIC SW 

a BASIC HW a bez zálohování v celkové cen 2.600,- Kč měsíčně bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou ATLAS servis CZ, s.r.o. (dodavatel). 

 

Usnesení 25R-3.17/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu 1/3 hrací plochy v městské hale 

každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin mezi městem Modřice (pronajímatel) a Moravským spolkem 

TYGŘI Brno (nájemce). 

 

Usnesení 25R-3.18/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu 1/3 hrací plochy v městské hale 

každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin mezi městem Modřice (pronajímatel) a Mgr. Ivanou 

Demlovou – Volnočasové centrum Tygřík Modřice (nájemce). 

 

Usnesení 25R-3.19/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při sběru použitého 

textilu mezi městem Modřice (obec) a DIMATEX CS, spol. s.r.o. (firma). 
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Usnesení 25R-3.20/2020: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl 

hudebních VP_2020_22991 při městském plese dne 24.01.2020 a 100. komorním koncertě na 

radnici dne 29.01.2020 v celkové ceně 3.634,10 Kč bez DPH mezi městem Modřice (provozovatel) 

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

 

Usnesení 25-3.21/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 3E mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a P. R. (nájemce). 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 25R-4.1/2020: RMM schvaluje prominutí nájemného podnikatelským subjektům 

využívajících nebytové prostory a veřejná prostranství po dobu trvání platnosti nouzového stavu 

vyhlášeného vládou ČR. 

 

Usnesení 25R-4.2/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení pronájmu pozemků par. č. 379 a 

2011/1 na provozování mléčného automatu k 31.03.2020 mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

firmou AGROS Vyškov-Dědice, a.s. (nájemce). 

 

Usnesení 25R-4.3/2020: RMM schvaluje odnětí ze ZPF části pozemků par. č. 2053/3 o výměře 

38,22 m2 a par. č. 2053/4 o výměře 131 m2 pro A. C. s podmínkou úhrady za vynětí A. C. 

 

Usnesení 25R-4.4/2020: RMM bere na vědomí žádost firmy Biocont laboratory, spol. s.r.o. o 

odkup části pozemku par. č. 242/1 o výměře cca 107,8 m2 a podstupuje jí do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 25R-4.5/2020: RMM schvaluje podání žádosti o převod části pozemků par. č. 2121/3, 

365, 2314, 2315 a 2316 pod vybudovanou komunikací ulice Brněnská v lokalitě Bobrava na 

ÚZSVM. 

 

Usnesení 25R-4.6/2020: RMM schvaluje pronájem garážového stání č. 16 v bytovém domě Za 

Humny  P. Š. a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o pronájmu garážového stání č. 16. 

 

Usnesení 25R-4.7/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu garážového stání č. 20 

k 31.03.2020 mezi městem Modřice (pronajímatel) a K. A. (nájemce). 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 25R-5.1/2020: RMM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 34 v Pasivním  

bytovém domě pro seniory s A. H. k 31.03.2020 a jeho vyřazení z evidence  

žadatelů o bydlení v Pasivním bytovém domě pro seniory. 

 

Usnesení 25R-5.2/2020: RMM schvaluje přidělení bytu č. 34 v Pasivním bytovém domě pro  

seniory p. V. O. k 1.4.2020 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

Usnesení 25R-5.3/2020: RMM schvaluje vrácení částky 1.950,- Kč nájemnici bytu č. 41 
v Pasivním bytovém domě pro seniory J. K. jako kompenzace za nefunkční těleso topné soustavy 
v koupelně bytu v roce 2018. 
 

Usnesení 25R-5.4/2020: RMM schvaluje odložení zvýšení nájmů v Pasivním bytovém domě pro  

seniory po dobu trvání platnosti nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR. 

 



strana 4 z 5    Usnesení č. 25/2020 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Dagmar Hošková, DiS  ze dne 24.03. 2020 

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

Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů TMM, Muzejního spolku Modřice a 

Městské policie Modřice 

Usnesení 25R-6.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č.2/2020 z jednání KŽP a plně souhlasí se  

závěry k jednotlivým žádostem. 

 

Usnesení 25R-6.2/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od  

01.02.2020 do 29.02.2020. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 25R-7.1/2020: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce 

„Rekonstrukce komunikace u fotbalového hřiště v Modřicích“ nabídku firmy ŠEVČÍK GROUP, 

s.r.o., Brno ve výši 1.698.770,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 25R-7.2/2020: RMM schvaluje RO č. 3/2020 na straně příjmů po RO ve výši 

157.603.400,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 207.052.900,- Kč a financováním ve výši 

8.676.000,- Kč jako schodkové. Schodek rozpočtu a financování budou kryty z rozpočtové rezervy 

města z let minulých. 

 

Usnesení 25R-7.3/2020: RMM schvaluje Základní škole Modřice odpisový plán majetku na rok 

2020 ve výši 1.608.307,44 Kč. 

  

Usnesení 25R-7.4/2020: RMM schvaluje Základní škole Modřice zapojení se do projektu JmK  

 financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci v projektu Poskytování  

 bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách JmK VI. 

 

Usnesení 25R-7.5/2020: RMM schvaluje Mateřské školce Modřice měsíční školné ve výši 450,- 

Kč s účinnosti od 01.04.2020. 

 

Usnesení 25R-7.6/2020: RMM schvaluje Mateřské školce Modřice odpisový plán majetku na rok 

2020 ve výši 783,381,60 Kč. 

 

Usnesení 25R-7.7/2020: RMM schvaluje Mateřské školce Modřice 2. změnu čerpání 

investičního fondu nárok 2020 v celkové výši čerpání po změně 885.970,- Kč. 

 

Usnesení 25R-7.8/2020: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice zapojení se do projektu JmK 

financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci v projektu Poskytování 

bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách JmK VI. 

 

Usnesení 25R-7.9/2020: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice vyřazení poškozeného 

nepotřebného majetku v celkové hodnotě 51.603,70 Kč dle předloženého soupisu ze dne 

28.02.2020. 

 

Usnesení 25R-7.10/2020: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice konání zápisu do mateřské 

školy pro školní rok 2020/2021 dne 04.05.2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin a ukládá 

městskému úřadu předání seznamu dětí s trvalým bydlištěm v Modřicích pro které je školní rok 

2020/2021 ze zákona povinný. 
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Usnesení 25R-7.11/2020: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice uzavření provozu mateřské 
školy v měsíci srpnu 2020 v době od 03.08. do 31.08.2020 za podmínky, že nouzový stav 
vyhlášený vládou ČR nebude trvat déle než do 31.05.2020. 

 

Usnesení 25R-7.12/2020: RMM bere na vědomí informaci firmy EKOKOM, a.s. v množství 

odpadů z obalů vytříděných městem Modřice v době od 01.10.2019 do 31.12.2019, za což městu 

náleží odměna 87.613,50 Kč. 

 

Usnesení 25R-7.13/2020: RMM deleguje pravomoci RMM na starostu města Ing. Josefa Šišku po 

dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


