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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3355//22002200  
 z 35. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 24. listopadu 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, přítomen předseda Kontrolního výboru Mgr. Ing. Procházka)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 35. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 35R-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 35R-2.1/2020: RMM schvaluje Dohodu o úhradě kupní ceny za nákup pozemku parc. č. 

801/23 o výměře 5 m² za cenu 14.000,- Kč v deseti měsíčních splátkách mezi městem Modřice 

(prodávající) a manž. M. a J. Ch. (kupující). 

 

Usnesení 35R-2.2/2020: RMM schvaluje Dohodu o jednorázové úhradě za újmu na lesním 

porostu v rámci realizace stavby „V423 – modern. na vyšší parametry – I. etapa“ na pozemcích 

parc. č. 1467, 1469/1, 1469/2 a 1471 ve výši úhrady 13.223,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(vlastník) a společností ČEPS, a.s., IČ 25702556 (zhotovitel). 

 

Usnesení 35R-2.3/2020: RMM schvaluje Podsmlouvu č. 4284219772 k pojistné smlouvě č. 

1863854815 na pojištění vozidla Škoda Yeti, SPZ 1BH 7950 za cenu 7.344,- Kč/rok mezi městem 

Modřice (pojistník) a Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956 (pojistitel). 

 

Usnesení 35R-2.4/2020: RMM schvaluje Podsmlouvu č. 4284182207 k pojistné smlouvě č. 

1863854815 na pojištění vozidla čtyřkolka (rolba), SPZ 1BN 045 za cenu 1.596,- Kč/rok mezi 

městem Modřice (pojistník) a Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956 (pojistitel). 

 

Usnesení 35R-2.5/2020: RMM schvaluje Výpověď pojistné smlouvy č. 736762983 na pojištění 

vozidla Škoda Yeti, SPZ 1BH 7950 uzavřené mezi městem Modřice (pojistník) a společností 

Allianz pojišťovna a.s., IČ 47115971 (pojistitel). 

 

Usnesení 35R-2.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka 

splaškové kanalizace“ pro RD na pozemku parc. č. 103/5 vedené v pozemku parc. č. 2026/1 mezi 

městem Modřice (vlastník pozemku) a p. M. P. (stavebník). 

 

Usnesení 35R-2.7/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka vody a 

elektřiny“ pro RD na pozemku parc. č. 1296 vedené v pozemku parc. č. 1292/25 mezi městem 

Modřice (vlastník pozemku) a Ing. M. V. (stavebník). 

 

Usnesení 35R-2.8/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka vody a 

plynovodu“ pro RD č. p. 389 vedené v pozemku parc. č. 2051/1 mezi městem Modřice (majitel 

pozemku) a p. J. H. (stavebník). 
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Usnesení 35R-2.9/2020: RMM schvaluje Smlouvu o komplexní podpoře provozu a užití 

informačního systému GINIS standard v ceně 237.670,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783 (poskytovatel). 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 35R-3.1/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru převodu nemovitosti – vodovodu pro 

veřejnou potřebu v celkové délce 45,47 m umístěného na pozemku parc. č. 1292/1 a 1292/74 na 

Statutární město Brno, IČ 44992785. 

 

Usnesení 35R-3.2/2020: RMM bere na vědomí nabídky na bezúplatný převod pozemků od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových a doporučuje ZMM požádat o bezúplatný převod 

pozemků parc. č. 793/3, 793/9 a 793/10 a nepožádat o bezúplatný převod pozemku parc. č. 

2344/7. 

 

Usnesení 35R-3.3/2020: RMM bere na vědomí znalecký posudek a docenění ceny pozemku parc. 

č. 2083 o výměře 968 m² a postupuje jej k projednání ZMM s návrhem prodejní ceny 2.200,- 

Kč/m². 

 

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 ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 35R-5.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 10/2020 ze dne 19.11.2020 z jednání 

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

 

Usnesení 35R-5.2/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 15 ze dne 16.09.2020 a zápis č. 16 ze dne 

18.11.2020 z jednání FV a postupuje je do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 35R-5.3/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.10.2020 do 31.10.2020. 

 

Bod 6 – Nástin programu 10. zasedání ZMM 

Usnesení 35R-6.1/2020: RMM schvaluje návrh programu 10. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 35R-6.2/2020: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu města Modřice na rok 2021 ve výši 

na straně příjmů 156.745.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 164.705.600,- Kč jako schodkový se 

schodkem 7.960.000,- Kč a financováním 8.766.000,- Kč a navrhuje ZMM takto navržený rozpočet 

schválit. 

 

Usnesení 35R-6.3/2020: RMM bere na vědomí rozpracování bodů programu 10. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 35R-7.1/2020: RMM schvaluje Interní směrnici č. 4/2020 Plán zimní údržby. 

 

Usnesení 35R-7.2/2020: RMM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje od 01.01.2020 počet pracovníků města Modřice ve 

výši 52. 
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Usnesení 35R-7.3/2020: RMM schvaluje Provozní řád kluziště Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 35R-7.4/2020: RMM bere na vědomí částku 502.073,- Kč za úhradu nadstandardní 

dopravy IDS JMK linky N94 do Modřic v roce 2021 a doporučuje ZMM její zařazení do rozpočtu 

města Modřice na rok 2021. 

 

 Usnesení 35R-7.5/2020: RMM bere na vědomí Návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2021 

včetně výše nájemného za splaškovou kanalizaci na rok 2021 a dodatek č. 43 k Nájemní a 

provozní smlouvě ze dne 12.03.2002 uzavřené mezi městem Modřice (pronajímatel) a BVK a.s. 

(nájemce) a doporučuje ZMM jejich schválení. 

 

Usnesení 35R-7.6/2020: RMM na základě výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky 

„Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ schvaluje jako nejvýhodnější nabídku nabídku firmy 

POZIMOS, a.s., IČ 00147389 ve výši 14.973.367,38 Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

Modřice podpisem smlouvy o dílo schválené RMM jako součást zadávacích podmínek veřejné 

soutěže. 

 

Usnesení 35R-7.7/2020: RMM bere na vědomí Oznámení o projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a pokyny pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice. 

 

Usnesení 35R-7.8/2020: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚP MB B5/19-

CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole – přestavbové území Porgesova, tř. Generála Píky vč. 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a schvaluje nepodání připomínek ze strany města 

Modřice. 

 

Usnesení 35R-7.9/2020: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚP MB B4/19-

CM, MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova Soběšice a schvaluje nepodání 

připomínek ze strany města Modřice. 

 

Usnesení 35R-7.10/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice realizaci projektu „ZŠ Modřice – nakládání 

s dešťovou vodou“. 

 

Usnesení 35R-7.11/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice Výroční zprávu o činnosti školy ve školním 

roce 2019/2020. 

 

Usnesení 35R-7.12.1/2020: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu ZŠ Modřice na rok 2021 a 

doporučuje ZMM jeho zařazení do rozpočtu města Modřice na rok 2021. 

 

Usnesení 35R-7.12.2/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice tvorbu a čerpání fondu investic v roce 

2021 a doporučuje ZMM zařazení částky 16.000.000,- Kč na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně 

do rozpočtu města Modřice na rok 2021. 

 

Usnesení 35R-7.13.1/2020: RMM bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Modřice na rok 2021 a 

doporučuje ZMM jeho zařazení do rozpočtu města Modřice na rok 2021. 

 

Usnesení 35R-7.13.2/2020: RMM schvaluje MŠ Modřice 1. rozpočtovou změnu rozpočtu roku 

2020, 1. rozpočtovou změnu nákladů a výnosů roku 2020, tvorbu a čerpání fondu investic v roce 

2021 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022 a 2023. 
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Usnesení 35R-7.14/2020: RMM schvaluje MŠ Modřice finanční výpomoc na nákup konvektomatu 

ve výši 300.000,- Kč s termínem vrácení do 31.12.2021 a doporučuje ZMM zařazení částky do 

rozpočtu města Modřice na rok 2021. 

 

Usnesení 35R-7.15/2020: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření provozu v období od 24.12.2020 

do 03.01.2021. 

 

Usnesení 35R-7.16/2020: RMM bere na vědomí zprávu o množství odpadů z obalů vytříděných 

v Modřicích za období od 01.07. do 30.09.2020, za které město obdrželo odměnu v celkové výši 

100.358,07 Kč od firmy EKO-KOM a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


