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    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS.  ze dne 01.02.2021 

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

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3399//22002211  
z 39. mimořádné schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané  

dne 01. února 2021 ve 18:30 hodin v malé zasedací místnosti 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5, jmenovitě 
viz prezenční listina) 
RMM schvaluje zapisovatelku Lenka Knotková, DiS. 
RMM schvaluje navržený program 39. mimořádné schůze RMM  
  
 
Bod 1 – Projednání dokumentů a vyhlášení výběrového řízení na akci „ZŠ Modřice – 
vestavba kuchyně a přístavba jídelny“ 
Usnesení 39M-R-1.1.1/2021: RMM schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování a administraci 

výběrového řízení na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – stavební práce“ 

za cenu 85.000,- Kč bez DPH a na zpracování a administraci výběrového řízení na akci „ZŠ 

Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – gastro vybavení“ za cenu 75.000,- Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (příkazce) a společností IKIS tender s.r.o., IČ 09102761 (příkazník). 

 

Usnesení 39M-R-1.1.2/2021: RMM schvaluje Zadávací podmínky, požadavky zadavatele na 

kvalifikaci a zadávací dokumentaci – obchodní podmínky pro výběrové řízení na veřejnou zakázku 

„ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – stavební práce“. 

 

Usnesení 39M-R-1.1.3/2021: RMM schvaluje Zadávací podmínky, požadavky zadavatele na 

kvalifikaci a zadávací dokumentaci – obchodní podmínky pro výběrové řízení na veřejnou zakázku 

„ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – vybavení gastro“ 

 

Usnesení 39M-R-1.1.4/2021: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek na veřejnou zakázku „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – 

stavební práce“ a na veřejnou zakázku „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – 

vybavení gastro“ Ing. Josefa Šišku – starostu města, Ing. Hanu Chybíkovou – místostarostku 

města, Mgr. Kateřinu Koubkovou – ředitelku ZŠ, p. Libora Kočíře – technického poradce ZŠ a Ing. 

Martina Šimka – jednatele společnosti IKIS tender s.r.o. 

 

Usnesení 39M-R-1.1.5/2021: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci 

komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba 

jídelny – stavební práce“ a na veřejnou zakázku „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba 

jídelny – vybavení gastro“ MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc. – neuvolněného místostarostu, Ing. Pavla 

Dolečka – radního, MVDr. Luďka Slaného – radního a člena školské rady, Bc. Květoslavu 

Höklovou – vedoucí majetkového odboru a Mgr. Markétu Šimkovou – pracovnici společnosti IKIS 

tender s.r.o. 

 

Usnesení 39M-R-1.1.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti 

administrace projektu a poradenství k žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření 

kuchyně v ZŠ Modřice“ v celkové ceně 72.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a 

Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČ 45659176 (zhotovitel). 

 

 
 
….........................................................                  ........................................................................ 
      starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka města Ing. Hana Chybíková 


