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USNESENÍ Č. 32/2020
z 32. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 25. srpna 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 MVDr. Slaný a pozdější příchod Ing. Chybíková, přítomen předseda
Kontrolního výboru Mgr. Ing. Procházka)
RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS.
RMM schvaluje navržený program 32. schůze RMM

Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 32R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních RMM a ZMM.
Bod 2 - Zpráva o činnosti SZK
Usnesení 32R-2.1/2020: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti Sociálně zdravotní komise za
uplynulé roční období.
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
15:22 hodin příchod radní Chybíkové
Usnesení 32R-3.1/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Prodloužení
vodovodního řadu a přípojka vody pro Sběrový dvůr Modřice“ spočívající v prodloužení termínu
realizace do 15.10.2020 mezi městem Modřice (objednatel) a IGGU, s.r.o., IČ 04972058
(dodavatel).
Usnesení 32R-3.2/2020: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 801/5 o
velikosti 16 m2 za cenu 1,- Kč/m2 mezi městem Modřice (pronajímatel) a manželi M. a J. Ch.
(nájemce).
Usnesení 32R-3.3/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za
cenu1.700,- Kč/1 tréninková jednotka pondělí a středa a 2.300,- Kč/1 zápas-pátek dle přiloženého
rozpisu mezi městem Modřice (pronajímatel) a ASM Porta Dolní Loučky, z.s., IČ 07726899
(nájemce).
Usnesení 32R-3.4/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle

sazebníku pronájmu sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
Modřice (pronajímatel) a Mgr. Ivanou Demlovou, Volnočasové centrum Tygřík Modřice, IČ
64264416 (nájemce).
Usnesení 32R-3.5/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle
sazebníku pronájmu sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
Modřice (pronajímatel) a Moravským spolkem Tygři Brno, IČ 04362896 (nájemce).
Usnesení 32R-3.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle
sazebníku pronájmů sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
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Modřice (pronajímatel) a SH ČMS – sbor dobrovolných hasičů Modřice pobočný spolek, IČ
72049316 (nájemce).
Usnesení 32R-3.7/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle
sazebníku pronájmů sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
Modřice (pronajímatel) a p. M. S. (nájemce).
Usnesení 32R-3.8/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle
sazebníku pronájmů sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
Modřice (pronajímatel) a Hornets Brno ZŠ Horní, z.s., IČ 26517264 (nájemce). Florbal.
Usnesení 32R-3.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle
sazebníku pronájmu sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
Modřice (pronajímatel) a Ing. Janou Kmentovou, IČ 04973712 (nájemce).
Usnesení 32R-3.10/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice za cenu dle
sazebníku pronájmů sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu mezi městem
Modřice (pronajímatel) a pí Lenkou Páleníkovou (nájemce), IČ 09395831.
Usnesení 32R-3.11/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu Městské haly Modřice
k 31.08.2020 mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí Naděždou Brzobohatou, IČ 01127128
(nájemce).
Usnesení 32R-3.12/2020: RMM schvaluje Smlouvu o využívání sběrného dvora pro účely
zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi
městem Modřice (provozovatel) a firmou REMA Systém, a.s., IČ 64510263 (likvidátor).
Usnesení 32R-3.13/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu reklamní plochy při akci Memoriál
Josefa Šurala o Pohár starosty města Modřice za cenu 10.000,- Kč bez DPH mezi městem
Modřice (pronajímatel) a firmou MAGNUM Int., a.s., IČ 25511335 (nájemce).
Usnesení 32R-3.14/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 12 bytového domu Sadová
563 na připsání syna Josefa Halousky jako společného nájemníka mezi městem Modřice
(pronajímatel) a Josefem Halouskou st. (nájemce).
Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů
Usnesení 32R-4.1/2020: RMM bere na vědomí návrh ÚZSVM k bezúplatnému převodu pozemku
parc. č. 2121/2 a doporučuje ZMM schválit podání žádosti o převod.
Usnesení 32R-4.2/2020: RMM bere na vědomí žádost společnosti CTPark Modřice, spol. s.r.o. o
odkup pozemku parc. č. 2083 o výměře 968 m2 a podstupuje jí do projednání ZMM s doporučením
schválení prodeje.
Usnesení 32R-4.3/2020: RMM zamítá pronájem části pozemku parc. č. 2059/12 paní Aleně
Havlátové.
Usnesení 32R-4.4/2020: RMM schvaluje pronájem garážového stání č. 8 v bytovém domě Za
Humny p. B. K. za cenu 400,- Kč/měsíc.
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Usnesení 32R-4.5/2020: RMM schvaluje zastávku Pouti smíření 2020 dne 12.09.2020 u Městské
haly Modřice.
Usnesení 32R-4.6/2020: RMM bere na vědomí aktualizaci termínu konaní Mistroství světa 2020
ve stolním hokeji v termínu 31.10.-01.11.2020.
Usnesení 32R-4.7/2020: RMM bere na vědomí poptávku Ragby Clubu Strong Girls, z.s. o
využívání městských sportovišť a ukládá vedoucímu Městské haly Modřice Ing. Jahodovi
zpracování kalkulace pronájmů sportovišť města.
Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů TMM, Muzejního spolku Modřice a
Městské policie Modřice
Usnesení 32R-6.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 7 ze dne 19.08.2020 z jednání KSDÚP a
plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem.
Usnesení 32R-6.2/2020: RMM schvaluje rozdělení pozemku par. č. 1368 dle předloženého
situačního plánu a ukládá majetkovému odboru zajištění Smlouvy o výstavbě části komunikace na
pozemku parc. č. 2070/1 s paní A. D.
Usnesení 32R-6.3/2020: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne
18.08.2020 a zápis o kontrole provozu Pasivního bytového domu pro seniory ze dne 22.07.2020 a
podstupuje je do projednání v ZMM.
Usnesení 32R-6.4/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ze dne
17.06.2020 a podstupuje jej do projednání v ZMM.
Usnesení 32R-6.5/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí MP Modřice za období od
01.07.2020 do 30.07.2020.
Bod 7 – Návrh programu 9. zasedání ZMM
Usnesení 32R-7.1/2020: RMM bere na vědomí návrh programu 9. zasedání ZMM.
Usnesení 32R-7.2/2020: RMM bere na vědomí přípravu a rozpracování jednotlivých bodů
programu 9. zasedání ZMM:
Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 32R-8.1/2020: RMM bere na vědomí stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie
JmK k značení místa pro přecházení vodorovným dopravním značením V7b a podstupuje jej do
ZMM.
Usnesení 32R-8.2/2020: RMM pověřuje Majetkový odbor Městského úřadu Modřice přípravou a
schvalováním smluv o pronájmu hrobových míst na hřbitově v Modřicích, změnou těchto smluv,
jejich ukončováním a schvalování jejich převodu a pověřuje starostu města jejich podpisem.
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Usnesení 32R-8.3.1/2020: RMM schvaluje zařazení finanční částky ve výši 2.000,- Kč získané
z agendy ztrát a nálezů za rok 2016 v souladu s § 1057 odst. 3 občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů do pokladny MěÚ Modřice.
Usnesení 32R-8.3.2/2020: RMM schvaluje odpis movitých věcí z agendy ztrát a nálezů za rok
2016 dle předloženého soupisu, které jsou věcmi nepatrné hodnoty pro jejich nefunkčnost a
nevyužitelnost.
Usnesení 32R-8.4/2020: RMM schvaluje prodej sekačky Walker MB-SD Junior v. č. 93299 z roku
2008 firmě Hitl, s.r.o. za 40.000,-Kč vč. DPH.
Usnesení 32R-8.5/2020: RMM bere na vědomí státní výkazy Rozvaha ZŠ Modřice, Výkaz zisku a
ztráty ZŠ Modřice, Schválení účetní závěrky a Přílohu sestavené k 30.06.2020.
Usnesení 32R-8.6/2020: RMM bere na vědomí státní výkazy Rozvaha MŠ Modřice, Výkaz zisku a
ztráty MŠ Modřice, Schválení účetní závěrky a Přílohu sestavené k 30.06.2020
Usnesení 32R-8.7/2020: RMM schvaluje Zprávu o činnosti MŠ Modřice za školní roky 2018/2019
a 2019/2020.
Usnesení 32R-8.8/2020: RMM bere na vědomí enviromentální vyúčtování města Modřice
z vytříděného odpadu za rok 2019 předložené společností Asekol, a.s.
Usnesení 32R-8.9/2020: RMM bere na vědomí informaci firmy EKO-KOM, a.s, o množství odpadů
z obalů vytříděných městem Modřice v období 01.04.-30.06.2020, za které město obdrží odměnu
ve výši 105.428,23 Kč.
Usnesení 32R-8.10/2020: RMM zamítá nabídku společnosti KasProCats, z.s. na spolupráci
v problematice toulavých a opuštěných koček.
Usnesení 32R-8.11/2020: RMM zamítá prezentaci města Modřice v projektu „Víš, co dělat,
když…?“ organizovaného společností IV-Nakladatelství, s.r.o.
Usnesení 32R-8.12/2020: RMM zamítá prezentaci města Modřice v knize vydávané firmou CBS
Nakladatelství s.r.o. ze Zlína.

…...............................................................
starosta města Ing. Josef Šiška

............................................................
místostarostka Ing. Hana Chybíková

