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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2266//22002200  
  26. Rada města Modřice (dále jen „RMM“), 

 provedené starostou města dne 21. dubna 2020  

starosta:  Ing. Josef Šiška  

zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS.  

 

Na základě usnesení RMM č. 25R-7.13/2020 ze dne 24.03.2020 ve znění „RMM deleguje 

pravomoci RMM na starostu města Ing. Josefa Šišku po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného 

vládou ČR“, provádí zpracování předložených dokumentů k projednání v RMM z citovaného 

usnesení starosta Ing. Josef Šiška přijatá tato usnesení. 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

 Usnesení 26R-1.1/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí zprávu o  

 plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 26R-2.1/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje úhradu faktury za 

provedené práce v měsíci březnu 2020 na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ ve výši 

3.926.640,54 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 26R-2.2/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje úhradu faktury za 

provedené práce venkovních rozvodů pro víceúčelové exteriérové hřiště v areálu městské haly ve 

výši 479.712,04 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 26R-2.3/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje úhradu faktury za 

provedené více a méně práce na akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ za měsíc březen 2020 

ve výši 658.135,27 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 26R-2.4/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 3.000.000,- Kč na realizaci projektu 

„Stavba požární zbrojnice pro JSDH Modřice“ mezi městem Modřice (příjemce) a Jihomoravským 

krajem (poskytovatel). 

 

Usnesení 26R-2.5/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Dodatek č. 4 ke 

smlouvě č. 3511 o spolupráci v oblasti finanční kontroly města upravující cenu díla mezi městem 

Modřice (klient) a společností AUDIT-DANĚ, spol. s.r.o. (kontrolor). 

 

Usnesení 26R-2.6/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Smlouvu o dílo na 

výstavbu „Parkovacích stání a úpravu chodníku pro pěší na ul. Komenského před ZŠ“ za cenu 

376.038,38 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Ing. Karlem Bartuškem (zhotovitel). 

 

Usnesení 26R-2.7/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Dodatek č. 

C162692019-1 Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, který upravuje správu 

bezdrátové sítě WI-FI v městské hale za cenu 1.000,- Kč/měsíc bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou NetDataComm, s.r.o. (poskytovatel). 
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Usnesení 26R-2.8/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Smlouvu o 

umožnění provedení stavby „Revizní šachta na kanalizační přípojce“ pro rodinný dům na pozemku 

par. č. 280 uložené v pozemku par. č. 2022/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. P. 

V.  (stavebník). 

 

Usnesení 26R-2.9/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Smlouvu o zřízení 

služebnosti na uložení Komunikačního vedení a zařízení v pozemku par. č. 2031/1 za 

jednorázovou cenu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (vlastník) a společností CETIN, a.s. 

(Cetin). 

 

Usnesení 26R-3.10/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. BM-1040010082/001 na uložení stavby „Brno-

Moravany, kab. VN 1275 do VR Modřice“ v pozemcích par. č. 2083 a 2090 za jednorázovou úplatu 

dle sazebníku města Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinný) a společností E.ON 

Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 26R-3.1/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje prominutí 

nájemného podnikatelským subjektům využívajících nebytové prostory a veřejná prostranství po 

dobu trvání platnosti nouzového stavu a po dobu platnosti omezení provozu a podnikatelské 

činnosti vyhlášené vládou ČR. 

 

Usnesení 26R-3.2/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje zveřejnění záměru 

převodu nemovitosti – pozemků par. č. 801/23, 283 a 284. 

 

Usnesení 26R-3.3/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí změnu 

nájemce části pozemku par. č. 1292/58 v k.ú. Modřice z Ing. A. C. na Ing. H. F. 

 

Usnesení 26R-3.4/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje společnosti Valapo 

services, s.r.o. úhradu části kauce za pronájem restaurace v městské hale ve výši 55.000,- Kč do 

30.04.2020 a části kauce ve výši 56.465,- Kč do 10 dní od ukončení platnosti omezení provozu 

restaurace nařízením vlády ČR. 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

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

Městské policie Modřice 

Usnesení 26R-5.1/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí zápis č.  

3/2020 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým  

projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 26R-5.2/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí Svodku  

událostí MP Modřice za období od 01.03.2020 do 31.03.2020. 
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Bod 6 – Nástin programu 8. zasedání ZMM 

Usnesení 26R-6.1/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí návrh 

programu 8. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 26R-7.1/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí výzvu 

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a Moravostav Brno, a.s. k převzetí dokončeného díla „Víceúčelová 

sportovní hala Modřice“ ke dni 23.04.2020. 

   

Usnesení 26R-7.2/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje Plán činnosti 

orgánů města Modřice při vzniku mimořádné události s účinností od 01.04.2020. 

 

Usnesení 26R-7.3/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí Veřejné 

projednání Návrhu ÚPMB včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konané dne 

17.06.2020 a pověřuje starostu zpracováním stanoviska města Modřice a společně s vedoucí MO 

účastí na veřejném projednání. 

 

 Usnesení 26R-7.4/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje ZŠ Modřice Roční  

 účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 z doplňkové  

 činnosti 19.761,64 Kč do rezervního fondu a 20.000,- Kč do fondu odměn. 

 

Usnesení 26R-7.5/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí státní výkazy 

Rozvahu ZŠ Modřice, Výkaz zisku a ztráty ZŠ Modřice a Přílohu sestavené k 31.03.2020. 

 

Usnesení 26R-7.6/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje MŠ Modřice Roční 

účetní závěrku za rok 2019. 

 

 Usnesení 26R-7.7/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM bere na vědomí státní výkazy 

Rozvahu MŠ Modřice, Výkaz zisku a ztráty MŠ Modřice a Přílohu sestavené k 31.03.2020. 

 

Usnesení 26R-7.8/2020: Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schvaluje RO č. 4/2020 po 

RO na straně příjmů 159.906.900,- Kč a na straně výdajů 209.152.300,- Kč a financováním ve výši 

8.676.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán z rozpočtové rezervy města z let minulých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška     


