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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3300//22002200  
 z 30. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 23. června 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 MUDr. Ventruba) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenka Knotková, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 30. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 30R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 8. zasedání ZMM 

Usnesení 30R-2.1/2020: RMM bere na vědomí rozpracování úkolů uložených na 8. zasedání 

ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 30R-3.1/2020: RMM schvaluje Směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 2025/54 

o výměře 30 m² v majetku města za pozemky parc. č. 154/2 o výměře 24 m² a parc. č. 156/2 o 

výměře 6 m² v majetku M Property s.r.o. mezi městem Modřice (první účastník) a firmou M 

Property s.r.o., IČ 29254116 (druhý účastník). 

 

Usnesení 30R-3.2/2020: RMM schvaluje Servisní smlouvu na provádění servisu Elektronické 

požární signalizace a Nouzového zvukového signálu 1x ročně za celkovou cenu 18.695,- Kč bez 

DPH na objektu Městské haly Modřice mezi městem Modřice (objednatel) a firmou SYNER s.r.o., 

IČ 48292516 (zhotovitel). 

 

Usnesení 30R-3.3/2020: RMM schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o 

pronájmu zrcadlového sálu v MHM pro taneční skupinu X-trim mezi městem Modřice 

(pronajímatel), pí Lucií Švancarovou (převodce) a X-trim, z.s., IČ 09085947 (nájemce). 

 

Usnesení 30R-3.4/2020: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na výpůjčku klubovny v objektu 

nám. Svobody 93 mezi městem Modřice (půjčitel) a Pionýr z.s. – pionýrská skupina Modřic, IČ 

07828691 (výpůjčitel). 

 

Usnesení 30R-3.5/2020: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. BM-001030056090/003-TOO na vedení přípojky NN stavby „Modřice, Brněnská, DTS, NN, 

Štichová“ v pozemcích parc. č. 2056/1 a 2059/2 v majetku města Modřice za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.600,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.s., IČ 

28085400 (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 30R-3.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 1030058740/001 na vedení kabelu NN stavby „Modřice, Prusinovského, smyčka NN, Hrdlička“ 

v pozemku parc. č. 2025/1 v majetku města Modřice za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč 

bez DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 (budoucí 

oprávněný). 
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Usnesení 30R-3.7/2020: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 

umístění stavby „16010-056647 RVDSL2021_M_B_MODR1334-MODR2HR_MET“ na pozemcích 

parc. č. 2025/1 a 2022/1 v majetku města Modřice za jednorázovou úhradu dle sazebníku města 

Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou CETIN a.s., IČ 04084063 (budoucí 

oprávněný). 

 

Usnesení 30R-3.8/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 3/18 v BD Za Humny mezi 

městem Modřice (pronajímatel) a pí N. L. (nájemce). 

 

Usnesení 30R-3.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při Václavských 

hodech 2020 za cenu 50.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a Dechovou hudbou Ištvánci 

(zhotovitel). 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 30R-4.1/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky velké zasedací místnosti a 

předsálí obřadní síně objektu nám. Svobody 93 pro činnost Dětského folklórního kroužku Modřice, 

z.s. 

 

Usnesení 30R-4.2/2020: RMM bere na vědomí žádost o odkup pozemku parc. č. 1292/110 o 

výměře 9 m² podanou pí L. M. a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení 

prodeje. 

 

Usnesení 30R-4.3/2020: RMM zamítá pronájem pozemku parc. č. 1667/38 firmě STROMMY 

COMPANY s.r.o., IČ 01919652. 

 

Usnesení 30R-4.4/2020: RMM zamítá žádost společnosti Mediacenter s.r.o., IČ 27223612 o 

jednorázovou úlevu z platby nájemného za rok 2020 za pronajatou plochu na pozemku parc. č. 

1977/19, kde je umístěn reklamní poutač. 

 

Usnesení 30R-4.5/2020: RMM zamítá pronájem areálu Pod Kaštany p. A. Ch. dne 01.08.2020 

k pořádání letní noci pro veřejnost. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 30R-5.1.1/2020: RMM schvaluje zvýšení zálohové platby za služby v PBDS paní E. L. 

na 1.800,- Kč/měs. s účinností od 01.07.2020. 

 

Usnesení 30R-5.1.2/2020: RMM schvaluje zvýšení zálohové platby za služby v PBDS panu J. H. 

na 1.851,- Kč/měs. s účinností od 01.07.2020. 

 

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

Městské policie Modřice 

Usnesení 30R-6.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 5 ze dne 17.06.2020 z jednání KSDÚP a 

plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 30R-6.2/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 3 ze dne 02.06.2020 a zápis č. 4 ze dne 

23.06.2020 z jednání KŽP. 
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Usnesení 30R-6.3/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 

01.05.2020 do 31.05.2020. 

 

Usnesení 30R-6.4/2020: RMM schvaluje účast strážníků MP Procházkové, Bartoška, Hráčka, 

Tůmy a Štěrbáčka na 15. ročníku střeleckých závodů „O pohár starosty města Mikulov“ a úhradu 

poplatků ve výši 1.200,- Kč/osobu. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 30R-7.1/2020: RMM schvaluje IS č. 2/2020 Kategorizace prací pro Městskou halu 

Modřice a Pasivní bytový dům pro seniory. 

 

Usnesení 30R-7.2/2020: RMM schvaluje odpis pohledávek za pokuty uložené v přestupkovém 

řízení v roce 2017 v celkové výši 19.200,- Kč, které jsou z důvodu hlášeného trvalého pobytu 

dotčených osob na obecních úřadech a osob dlouhodobě neplnících své závazky nevymahatelné. 

 

Usnesení 30R-7.3/2020: RMM schvaluje odpis pohledávek za blokové pokuty uložené Městské 

policie Modřice za přestupky spáchané v letech 2016 a 2017 v celkové výši 19.700,- Kč, které jsou 

z důvodu hlášeného trvalého pobytu dotčených osob na obecních úřadech a osob dlouhodobě 

neplnících své závazky nevymahatelné. 

 

Usnesení 30R-7.4/2020: RMM schvaluje zvýšení nájemného v městských bytech o 10% ze 

současné ceny za 1 m² s účinností od 01.01.2021.  

 

Usnesení 30R-7.5/2020: RMM schvaluje, na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, vedoucímu Městské haly Modřice Ing. Petru Jahodovi navýšení 

příplatků k základnímu tarifu ve výši 15% osobního ohodnocení a 8% za vedení s účinností od 

01.07.2020. 

 

Usnesení 30R-7.6/2020: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

rozsahu akce „Prodloužení vodovodního řadu a přípojka vody pro sběrový dvůr Modřice“ nabídku 

firmy Kratochvíl company s.r.o. ve výši 495.487,53 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. 

Šišku podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 30R-7.7.1/2020: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídky pro akci „Sklad 

posypového materiálu a techniky“ včetně příloh dle čl. III písm. D) IS č. 16/2018, pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

 Usnesení 30R-7.7.2/2020: RMM schvaluje oslovení firem Munitio s.r.o.; MK izolstav, s.r.o.; 

Trestav s.r.o. a Moravostav Brno, a.s. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Sklad posypového materiálu a techniky“. 

 

Usnesení 30R-7.7.3/2020: RMM schvaluje hodnotící komisi plnící funkci komise pro otevírání 

obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Sklad posypového materiálu a techniky“ ve složení Ing. 

Šiška – starosta, Ing. Chybíková – místostarostka, Bc. Halvová – referentka MO, p. Šula – vedoucí 

pracovní čety a p. Putna – velitel JSDH. 
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Usnesení 30R-7.7.4/2020: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise 

pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Sklad posypového materiálu a techniky“ 

MUDr. Ventrubu, CSc. – neuvolněný místostarosta, Ing. Dolečka – radní, Bc. Höklovou – vedoucí 

MO, Ing. Mulíčka – vedoucí FO a p. Kobylku – pracovník pracovní čety. 

 

Usnesení 30R-7.8/2020: RMM schvaluje RO č. 6/2020 na straně příjmů po RO ve výši 

140.746.900,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 191.012.300,- Kč a financováním ve výši 

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

města z let minulých. 

 

Usnesení 30R-7.9/2020: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změn ÚPMB 2020 -

B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020 a B124/15-0/2020 a nebude 

ke změnám podávat připomínky, neboť se změny nedotýkají ani okrajově k.ú. Modřice. 

 

Usnesení 30R-7.10/2020: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚPMB 

B26/11-I/2020 a nebude ke změně podávat připomínku, neboť se změna nedotýká ani okrajově 

k.ú. Modřice. 

 

Usnesení 30R-7.11/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyhlášení ředitelského volna ve dnech 

29.06. a 30.06.2020. 

 

Usnesení 30R-7.12/2020: RMM z pozice zástupce zřizovatele ZŠ Modřice schvaluje ZŠ Modřice 

navýšení kapacity v přípravné třídě pro školní rok 2020/2021 o 1 dítě na celkový počet 16 dětí. 

 

Usnesení 30R-7.13/2020: RMM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Koubkové ve výši 

41.000,- Kč proplacenou z prostředků MŠMT ve výplatním termínu červen 2020 za plnění úkolů 

nad rámec svých povinností zejména ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu v roce 2020 

Vládou ČR. 

 

Usnesení 30R-7.14/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení nepotřebného, zastaralého a 

poničeného sportovního nářadí v celkové hodnotě 62.905,- Kč. 

 

Usnesení 30R-7.15/2020: RMM schvaluje MŠ Modřice 1. rozpočtovou změnu odpisového plánu 

majetku MŠ Modřice spočívající v navýšení odpisů o 19.482,- Kč z realizovaných a schválených 

investičních akcí v roce 2020 na celkovou výši odpisů 802.863,60 Kč. 

 

Usnesení 30R-7.16/2020: RMM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Modřice Bc. Čechovské ve výši 

28.000,- Kč proplacenou z provozních prostředků MŠ ve výplatním termínu červen 2020 za plnění  

úkolů nad rámec svých povinností zejména ve vztahu k vyhlášenému a ukončenému nouzovému 

stavu v roce 2020 Vládou ČR. 

 

   Usnesení 30R-7.17/2020: RMM zamítá vyvěšení moravské zemské vlajky dne 05.07.2020. 
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Usnesení 30R-7.18/2020: RMM bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o 

vytříděném množství odpadu městem Modřice v roce 2019, v objemu 120,140 t s finanční 

odměnou ve výši 371.103,- Kč. 

 

Hlasování (k bodům č. 1-7): 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


