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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3311//22002200  
 z 31. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 21. července 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, omluvena Ing. Chybíková) 

RMM schvaluje zapisovatelku Lenka Knotková, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 31. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 31R-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 31R-2.1/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby 

„Souvislá údržba chodníků na ul. Brněnská“ upravující cenu díla nově na 4.338.852,44 Kč bez 

DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou BK serv s.r.o., IČ 05818311 (dodavatel). 

 

Usnesení 31R-2.2/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby 

„Parkovací stání a úprava chodníku pro pěší na ul. Komenského před ZŠ“ upravující cenu díla 

nově na 477.013,38 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Ing. Karel Bartušek, 

IČ 71825568 (dodavatel). 

 

Usnesení 31R-2.3/2020: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 801/23 o 

výměře 5 m² za cenu 14.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (prodávající) a SJM M. a J. Ch. 

(kupující). 

 

 Usnesení 31R-2.4/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Stavba 

Polyfunkčního domu, včetně sjezdu a potřebné technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 

2011/1 a 2033 v k.ú. Modřice“ mezi městem Modřice (majitel pozemků) a společností Byty 

Černovice s.r.o., IČ 05063698 (stavebník). 

 

 Usnesení 31R-2.5/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Stavba 

Polyfunkčního objektu, včetně sjezdu, potřebné infrastruktury a části komunikace sloužící pro 

napojení objektu na veřejnou komunikaci na pozemcích parc. č. 1206/1, 2064/12, 2064/23 a 

2064/1 v k.ú. Modřice“ mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a společností SW-TRADE s.r.o., 

IČ 03762211 (stavebník). 

 

Usnesení 31R-2.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu č. 1040013940/010 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na vedení zemního kabelového vedení NN, uzemnění a přípojkové a 

rozpojovací skříně stavby „Modřice, Tyršova, Stará Cihelna, st. úpr. NN“ v pozemcích parc. č. 

1292/25, 2067/1 a 2068/2 za jednorázovou úplatu dle Sazebníku města Modřice mezi městem 

Modřice (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 (budoucí povinný). 

 

Usnesení 31R-2.7/2020: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

na vedení přeložky NTL plynu stavby „Přeložka NTL plynovodní přípojky pro polyfunkční objekt 
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Modřice, nám. Míru 184, číslo stavby 8800098393“ vedené v pozemku parc. č. 2033 za 

jednorázovou úplatu dle Sazebníku města Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinný) a 

společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (budoucí oprávněný). 

 

 Usnesení 31R-2.8/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu zrcadlového sálu v Městské hale 

Modřice po dobu od 06.09.2020 do 20.12.2020 a od 10.01.2021 do 27.06.2021 každou neděli od 

18:30 do 19:30 hod. mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí L. V., IČ 87819490 (nájemce).  

 

Usnesení 31R-2.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na velkou zasedací místnost a 

přilehlé prostory v době od 01.09.2020 do 31.08.2021 každý čtvrtek od 15:15 do 19:00 hod. mezi 

městem Modřice (půjčitel) a Dětským folklórním kroužkem, z.s., IČ 08839310 (výpůjčitel). 

 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 31R-3.1/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru převodu nemovitosti – pozemků parc. 

č. 1292/110 o výměře 9 m². 

 

 Usnesení 31R-3.2/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 801/5 o 

výměře 16 m². 

 

 Usnesení 31R-3.3/2020: RMM schvaluje futsalovému klubu ASM Porta Dolní Loučky nájemné 

v Městské hale Modřice ve výši 1.700,- Kč za 1 tréninkovou jednotku v délce 1,5 hod. a 2.300,- Kč 

za 1 mistrovský zápas v délce 2,5 hod. 

 

 Usnesení 31R-3.4/2020: RMM bere na vědomí výzvu Ing. Libuše Olivové na společnost KORDIS 

a.s. ve věci pronájmu a provozování terminálu pro cestující na smyčce tramvaje na ul. Brněnská v 

Modřicích. 

 

 

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 31R-5.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 6/2020 ze dne 15.07.2020 z jednání 

KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 31R-5.2/2020: RMM bere na vědomí upravenou studii „Polyfunkční dům Modřice, nám. 

Míru 184“ a ukládá KSDÚP její opětovné projednání pro konečné vydání stanoviska města 

Modřice. 

 

Usnesení 31R-5.3/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od 

01.06.2020 do 30.06.2020. 

 

 

 

 



strana 3 z 4    Usnesení č. 31/2020 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS   ze dne 21.07. 2020 

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

Bod 6 – Nástin programu 9. zasedání ZMM 

 Usnesení 31R-6.1/2020: RMM bere na vědomí nástin programu 9. zasedání ZMM. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 31R-7.1/2020: RMM schvaluje odpis pohledávek za pokuty uložené v přestupkovém 

řízení v letech 2018 a 2019 v celkové výši 19.000,- Kč, které jsou z důvodu trvalého pobytu 

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

 

Usnesení 31R-7.2/2020: RMM schvaluje odpis pohledávek za blokové pokuty uložené MP 

Modřice za přestupky spáchané v roce 2017 v celkové výši 18.500,- Kč, které jsou z důvodu 

trvalého pobytu dotčených osob na obecních úřadech a osob dlouhodobě neplnících své závazky 

nevymahatelné. 

 

Usnesení 31R-7.3/2020: RMM schvaluje RO č. 7/2020 na straně příjmů po RO ve výši 

140.746.900,- Kč, na straně výdajů po RO ve výši 191.802.300,- Kč a financováním ve výši 

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

rezervy města z let minulých. 

 

 Usnesení 31R-7.4.1/2020: RMM ruší usnesení č. 30R-7.6/2020.  

 

Usnesení 31R-7.4.2/2020: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

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

firmy IGGU s.r.o., IČ 04972058 ve výši 496.055,70 Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 31R-7.5/2020: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

rozsahu „Sklad posypového materiálu a techniky“ nabídku firmy agriKomp Bohemia s.r.o., IČ 

27676030 ve výši 4.651.439,79 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Šišku podpisem 

Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 31R-7.6.1/2020: RMM schvaluje Výzvu k účasti na jednání v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění veřejné zakázky „Modřice-rekonstrukce: muzeum, knihovna a infocentrum – projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“. 

 

Usnesení 31R-7.6.2/2020: RMM schvaluje Zadávací dokumentaci jednacího řízení bez uveřejnění 

veřejné zakázky „Modřice-rekonstrukce: muzeum, knihovna a infocentrum – projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“. 

 

Usnesení 31R-7.6.3/2020: RMM schvaluje hodnotící komisi plnící funkci komise pro otevírání 

obálek jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky „Modřice-rekonstrukce: muzeum, knihovna 

a infocentrum – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ ve složení Ing. 

Šiška – starosta, Ing. Chybíková – místostarostka, Ing. Procházka – zastupitel, Ing. Doleček – 

radní a Ing. Vostrejš – člen KSDÚP. 

 

Usnesení 31R-7.6.4/2020: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise 

pro otevírání obálek jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky „Modřice-rekonstrukce: 

muzeum, knihovna a infocentrum – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ 
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MUDr. Ventruba – neuvolněný místostarosta, MVDr. Slaný – radní, prof. Chybík – zastupitel, pí 

Bernátová – zastupitelka a Ing. Arch. Mattušová – občanka. 

 

Usnesení 31R-7.7/2020: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změn Regulačního 

plánu Městské památkové rezervace Brno a změn ÚPmB souvisejících B3/16-RP/Z, B1/17-RP/Z, 

RP2/16/Z, RP3/16/Z, RP4/16/Z, RP8/16/Z, RP9/16/Z, RP19/16/Z, RP27/16/lok 15/Z a RP34/16/Z a 

nebude ke změnám podávat připomínky. 

 

Usnesení 31R-7.8/2020: RMM bere na vědomí Návrh opatření obecné povahy JMK – Změna 

záplavového území vodního toku Bobrava v ř. km 0,0-1,72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarosta MUDr. Jiří Ventruba, CSc.                                      


