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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3388//22002211  
 z 38. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. ledna 2021 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 Ventruba)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 38. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 38R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 38R-2.1/2021: RMM schvaluje Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, na 

výkon inženýrské činnosti a na autorský dozor na akci „Modřice – rekonstrukce: muzeum, knihovna 

a infocentrum – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ za cenu 4.399.666,- 

Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a společností „Schwerpunkt architekti“ Ing. arch. 

F. Herman, IČ 07311800; Dipl.-Ing. J. Welrien, bez IČ; Ing. arch. Št. Úlehlová, IČ 09078941 a Ing. 

arch. Iv. Náterová, IČ 05313015 (zhotovitel). 

 

Usnesení 38R-2.2/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí připojení k síti VO za cenu 200,- 

Kč/měs. za připojený bod mezi městem Modřice (uživatel) a Technickými sítěmi Brno, a.s., IČ 

25512285 (poskytovatel). 

 

Usnesení 38R-2.3/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby – dodávka elektřiny pro VO 

podchodu zastávky tramvaje Cihelna ve výši 21.504,56 Kč bez DPH za rok mezi městem Modřice 

(odběratel) a Technickými sítěmi Brno, a.s., IČ 25512285 (poskytovatel). 

 

Usnesení 38R-2.4/2021: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma 

vedení V207 na pozemku parc. č. 1485/12 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a společností 

ČEPS, a.s., IČ 25702552 (vlastník vedení). 

 

Usnesení 38R-2.5/2021: RMM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu na nákup kancelářských 
potřeb v roce 2021 za min. hodnotu 150.000,- Kč mezi městem Modřice (kupující) a společností 
KAMPI OFFICE s.r.o. IČ 25344170 (prodávající). 
 

Usnesení 38R-2.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování sanitárních služeb č. 37/2021 na 

servisní činnost mobilního WC pro Sběrový dvůr Modřice v ceně 690,- Kč/1 servisní činnost vč. 

DPH mezi městem Modřice (objednatel) a WC HELP, s.r.o., IČ 26257866 (dodavatel). 

 

Usnesení 38R-2.7/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o pronájmu pozemku 

parc. č. 1292/24 upravující výměru pozemku na 70 m² za cenu nájemného 280,- Kč/rok mezi 

městem Modřice (pronajímatel) a pí L. M. (nájemce). 
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Usnesení 38R-2.8/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 3511 o spolupráci v oblasti 

finanční kontroly za cenu 65.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (klient) a AUDIT-DANĚ, 

spol. s r.o., IČ 64510727 (kontrolor). 

 

Usnesení 38R-2.9/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice dle 

stanovených termínů a sazebníku nájmů mezi městem Modřice (pronajímatel) a Žabinští Vlci Brno, 

z.s., IČ 48512281 (nájemce). 

 

Usnesení 38R-2.10/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu Městské haly 

Modřice spočívající ve snížení doby nájmu mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí Lenkou 

Páleníkovou, IČ 09395831 (nájemce). 

 

Usnesení 38R-2.11/2021: RMM schvaluje Smlouvu o provádění pravidelné servisní činnosti a 

mimořádných technických zásazích na zařízení pro odvod kouře a tepla v Městské hale Modřice 

za cenu 16.730,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Colt International s.r.o., IČ 

27365034 (zhotovitel). 

 

Usnesení 38R-2.12/2021: RMM schvaluje Přílohu č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem Modřice (obec) a společností EKO-KOM, a.s., IČ 

25134701 (společnost). 

 

Usnesení 38R-2.13/2021: RMM schvaluje Servisní smlouvu o bezplatné péči průmyslových 

vytápěcích agregátů ROBUR ve skladu posypového materiálu a techniky na ulici Hybešova 596 

mezi městem Modřice (objednatel) a firmou ROBUR, s.r.o., IČ 48909513 (zhotovitel). 

 

Usnesení 38R-2.14/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o poskytování služeb 

elektrotechnických komunikací č. 18605343 na navýšení rychlosti internetu mezi městem Modřice 

(zákazník) a společností PODA a.s., IČ 25816179 (poskytovatel). 

 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 38R-3.1/2021: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 

1977/74 na umístění stávajícího reklamního panelu. 

 

Usnesení 38R-3.2/2021: RMM bere na vědomí žádost Petra, Jana a Tomáše Homolkových o 

směnu pozemku parc. č. 18/12 o výměře 7 m² (v majetku žadatelů) za pozemek parc. č. 2033/2 o 

výměře 2 m² (v majetku města), schvaluje MO zveřejnění záměru směny na ÚD a postupuje 

žádost do projednání v ZMM s doporučením schválení směny. 

 

Usnesení 38R-3.3/2021: RMM schvaluje doplnění Zprávy o uplatňování ÚP Modřice za období 

2016-2020 a pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice o vyhodnocení územní rezervy RA12 

pro občanskou vybavenost situování zbrojnice HZS JMK, o prověření plochy P/p2 rozšíření ulice 

Tyršova-spojka Tyršova-Vídeňská, o zohlednění rozpracované studie „rekonstrukce vnitrobloku“ 

mezi ulicemi Husova, Sadová a Poděbradova, o zohlednění rozpracované studie PPO Modřice a o 

zohlednění dopravní studie Tyršova. 
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Usnesení 38R-3.4/2021: RMM schvaluje podání výpovědi Diakonii Broumov, IČ 49289977 na 

svoz textilního odpadu a schvaluje zajištění svozu u společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ 

43224245. 

 

Usnesení 38R-3.5/2021: RMM schvaluje příspěvek na provoz kontejnerů na sběr textilu ve městě 

Modřice ve výši 400,- Kč/kontejner/rok firmě DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ 43224245. 

 

Usnesení 38R-3.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 24 bytového domu Sadová 

563 o připsání vnuka J. J. jako společného nájemníka mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. J. 

a J. J. (nájemníci). 

 

Usnesení 38R-3.7/2021: RMM schvaluje připojení se města Modřice k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ dne 10.03.2021. 

 

Usnesení 38R-3.8/2021: RMM schvaluje použití znaku města Modřice na vyšití na roušky paní J. 

Š. 

 

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 38R-5.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č. 12/2021 ze dne 13.01.2021 z jednání 

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

 

Usnesení 38R-5.2/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.12.2020 do 31.12.2020. 

 

Bod 6 – Návrh programu 11. zasedání ZMM 

Usnesení 38R-6.1/2021: RMM bere na vědomí návrh programu 11. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 38R-7.1/2021: RMM schvaluje na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí 

č. 589/2020 Sb. ze dne 21.12.2020 cestovní náhrady stravného při pracovní cestě 5-12 hod. 

stravné 91,- Kč, při pracovní cestě 12-18 hod. stravné 138,- Kč a při pracovní cestě více než 18 

hod. stravné 217,- Kč s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 38R-7.2/2021: RMM schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na výkon TDI 

pro realizaci stavby „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ nabídku p. Libora Kočíře, IČ 

69712243 ve výši 364.700,- Kč bez DPH a schvaluje návrh smlouvy s pověřením starosty města 

Ing. Šišky podpisem smlouvy. 

 

Usnesení 38R-7.3/2021: RMM schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na výkon 

koordinátora BOZP a zpracovatele plánu BOZP pro realizaci stavby „Výstavba nové požární 

zbrojnice Modřice“ nabídku Ing. Stanislava Krejčího, IČ 74606956 ve výši 6.000,- Kč bez DPH za 

plán BOZP a 4.000,- Kč/měs. bez DPH za výkon koordinátora BOZP a schvaluje návrh dohody o 

provedení práce s pověřením starosty města Ing. Šišky podpisem dohody. 
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Usnesení 38R-7.4.1/2021: RMM schvaluje, na základě nařízení vlády č. 603/2020 O platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců, ředitelce ZŠ Modřice Mgr. 

Kateřině Koubkové plat ve výši 71.858,- Kč s účinností od 01.01.2021. 

   

Usnesení 38R-7.4.2/2021: RMM schvaluje, na základě nařízení vlády č. 603/2020 O platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců, ředitelce MŠ Modřice Bc. 

Monice Čechovské plat ve výši 56.673,- Kč s účinností od 01.01.2021. 

   

Usnesení 38R-7.5/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice I. změnu odpisového plánu majetku na rok 

2020 ve výši po změně 1.610.419,44 Kč. 

 

Usnesení 38R-7.6/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice vyřazení a fyzickou likvidaci poškozeného 

hmotného majetku dle předloženého soupisu ze dne 04.01.2021 v celkové výši pořízení 

293.715,70 Kč. 

 

Usnesení 38R-7.7/2021: RMM bere na vědomí Zprávu PČR Dopravní inspektorát Brno-venkov, o 

kontrole dodržování limitů rychlosti ve městě Modřice v roce 2020 a postupuje ji do projednání 

v ZMM. 

 

Usnesení 38R-7.8/2021: RMM bere na vědomí nabídku společnosti Regionální rozvojová 

agentura Východní Moravy, IČ 45659176 a pověřuje starostu města objednáním žádosti o dotaci 

z programu MMR na rozšíření a rekonstrukci školní jídelny. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


