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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3333//22002200  
 z 33. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. září 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 Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 33. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 33R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM.  

 

Bod 2 - Rozpracování usnesení z 9. zasedání ZMM 

Usnesení 33R-2.1/2020: RMM bere na vědomí Zprávu o rozpracování usnesení a úkolů 

uložených na 9. zasedání ZMM RMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 33R-3.1/2020: RMM schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1292/110 o 

výměře 9 m² za cenu 21.000,- mezi městem Modřice (prodávající) a pí L. M. (kupující). 

 

Usnesení 33R-3.2/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostor sloužícího 

k podnikání, který upravuje dobu pronájmu tanečního sálu Městské haly Modřice mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a Mgr. M. P. (nájemce). 

 

Usnesení 33R-3.3/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu 1/3 hrací plochy Městské haly 

Modřice za cenu dle sazebníku pronájmů sportovních prostor a dle přiloženého časového rozpisu 

mezi městem Modřice (pronajímatel) a TJ. Sokol Brno-Husovice (nájemce). 

 

Usnesení 33R-3.4/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Oprava 

okapového chodníku kolem BD Husova 557“ nacházejícího se na pozemku parc. č. 592/1 mezi 

městem Modřice (vlastník pozemku) a Husova 557, Modřice – společenství vlastníků (stavebník). 

 

Usnesení 33R-3.5/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojky vody, 

kanalizace, elektro, plynu, slaboproudu a sjezdu pro stavbu „Rekonstrukce a dostavba RD 

Modřice, Dobrovského 52“ vedených po pozemku parc. č. 2021/1 mezi městem Modřice (vlastník 

pozemku) a pí M. K. (stavebník). 

 

Usnesení 33R-3.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vodovodní 

přípojka pro RD Masarykova 142“ vedené po pozemku parc. č. 2042/1 mezi městem Modřice 

(vlastník pozemku) a p. J. S. (stavebník). 

 

Usnesení 33R-3.7/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedené stavby „7RD Bobrava, 

k.ú. Modřice – VO a komunikace“ napojené na veřejnou síť na pozemku parc. č. 2180/35 mezi 

městem Modřice (vlastník pozemku) a firmou Bobrava spol. s r.o., IČ 46903089 (stavebník). 
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Usnesení 33R-3.8/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Prodloužení 

vodovodního řádu a přípojka vody pro Sběrový dvůr Modřice“ upravující cenu díla nově na 

685.178,70 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou IGGU s.r.o. IČ 04972058 

(dodavatel). 

 

Usnesení 33R-3.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

č. 8800092444_2/BVB na přeložení plynárenského zařízení v pozemcích parc. č. 1667/38, 

1667/52, 2026/1 a 2026/2 za jednorázovou úhradu věcného břemene ve výši dle sazebníku úhrad 

města Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinný) a společností GasNet s.r.o., IČ 27295569 

(budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 33R-3.10/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 12 v BD Sadova 563 mezi 

městem Modřice (pronajímatel) a p. J. H. st. a p. J. H. (nájemci). 

 

Usnesení 33R-3.11/2020: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 8 v BD Za 

Humny za cenu 400,- Kč/ měs. a p. B. K. (nájemce). 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 33R-4.1/2020: RMM schvaluje Dohodu o splátkách dluhu – Splátkový kalendář na 

úhradu 15.968,- Kč za pronájem restaurace na Sokolovně mezi městem Modřice (věřitel) a Ing. 

Kateřinou Zoufalou, IČ 68618433 (dlužník). 

 

Usnesení 33R-4.2/2020: RMM schvaluje pronájem Městské haly Modřice Českému 

nohejbalovému svazu, IČ 45701989 pro soustředění reprezentace ČR v době 14.-15.11.2020 

v rozsahu celé haly po dobu 8 hod. za cenu 1.000,- Kč/hod. 

 

Usnesení 33R-4.3/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru převodu nemovitostí – pozemku parc. 

č. 2083 k.ú. Modřice o výměře 968 m². 

 

Usnesení 33R-4.4/2020: RMM bere na vědomí nabídku ÚZSVM na převzetí pozemku parc. č. 

2119/2 v k.ú. Modřice a postupuje ji k projednání v ZMM s doporučením neschválení převzetí. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 33R-5.1/2020: RMM bere na vědomí informaci o opatřeních v Pasivním bytovém domě 

pro seniory vypracované vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory pro obyvatele v době 

konání krajských voleb 02.-03.10.2020. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 33R-6.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 8/2020 ze dne 17.09.2020 z jednání 

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

 

Usnesení 33R-6.2/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 5 ze dne 21.09.2020 z jednání KŽP a plně 

souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 33R-6.3/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.08.2020 do 31.08.2020. 
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Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 33R-7.1/2020: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚPMB B3/19-

CM-MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova-Rekreační a nebude ke změně podávat 

připomínky. 

 

Usnesení 33R-7.2/2020: RMM schvaluje RO č. 9/2020 na straně příjmů po RO ve výši 

150.518.700,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 192.944.700,- Kč a financováním ve výši 

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

let minulých. 

 

Usnesení 33R-7.3.1/2020: RMM schvaluje znění a zveřejnění zadávací dokumentace 

k výběrovému řízení pro akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ včetně příloh dle zákona 

č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

Usnesení 33R-7.3.2/2020: RMM schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ Ing. Šišku – starosta města, Ing. 

Chybíkovou – místostarostka města, p. Putnu – velitel JSDH, Ing. Mikuše – zastupitel města, Ing. 

Šimka – administrátor soutěže a jako zapisovatelku Bc. Halvovou. 

 

Usnesení 33R-7.3.3/2020: RMM schvaluje náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ MUDr. Ventrubu CSc. – 

neuvolněný místostarosta, Ing. Dolečka – radní, p. Chalupu – starosta SDH Modřice, Bc. Höklovou 

– vedoucí MO a Ing. Mulíčka – vedoucí FO. 

 

Usnesení 33R-7.4/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice uzavření Smlouvy o pronájmu cvičebny 

v objektu na ul. Komenského 343 s Veronikou Matochovou, IČ 05331161 pro konání atletického 

kroužku a učebny v objektu na ul. Komenského 343 s Mgr. Hanou Horáčkovou, IČ 07429223 pro 

konání kroužku keramiky. 

 

Usnesení 33R-7.5/2020: RMM schvaluje podání žádosti o zápis změny trvalého pobytu 

statutárního zástupce MŠ Modřice ředitelky Bc. Čechovské a pověřuje starostu města podáním 

žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro MŠ Modřice. 

 

Usnesení 33R-7.6/2020: RMM ruší platnost usnesení č. 32R-3.12/2020. 

 

Usnesení 33R-7.7/2020: RMM schvaluje podporu akce „KOLLMORGEN – 2. ročník virtuálního 

charitativního běhu“ formou umožnění propagace a věcnými dary pro účastníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


