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USNESENÍ Č. 40/2021
z 40. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 16. února 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, přítomen předseda Kontrolního výboru Procházka)
RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou
RMM schvaluje navržený program 40. schůze RMM
Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 40R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních RMM a ZMM.
Bod 2 – Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP – Ing. Chybíková
Usnesení 40R-2.1/2021: RMM bere na vědomí Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP za uplynulé
roční období.
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 40R-3.1/2021: RMM schvaluje ukončení Dohody z 28.12.2012 o využívání přípojek
inženýrských sítí mezi městem Modřice (uživatel) a firmou ZOOMARKET, spol. s r.o., IČ 13690612
(poskytovatel).
Usnesení 40R-3.2.1/2021: RMM ruší platnost usnesení 38R-2.3/2021 o poskytnutí dodávky
elektřiny mezi městem Modřice (odběratel) a Technickými sítěmi Brno, a.s., IČ 25512285
(poskytovatel).
Usnesení 40R-3.2.2/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí připojení k síti VO
č. NS-P-071-2020 v doplnění o úhradu za odebranou elektřinu mezi městem Modřice (odběratel) a
Technickými sítěmi Brno, a.s., IČ 25512285 (poskytovatel).
Usnesení 40R-3.3/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci na provozu
sběrného kontejneru na textil v ceně 1.100,- Kč/rok mezi městem Modřice a Diecézní charitou
Brno, IČ 44990260 a firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ 43224245.
Usnesení 40R-3.4/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na svoz, sběr a
rozmístění kontejnerů na textil v Modřicích v ceně 400,- Kč/rok bez DPH za 1 kus mezi městem
Modřice a firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ 43224245.
Usnesení 40R-3.5/2021: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1977/74 k umístění
reklamního billboardu za cenu 11.250,- Kč bez DPH za rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a
firmou DOMESTAV s.r.o., IČ 63479711 (nájemce).
Usnesení 40R-3.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 2051/3 o výměře 28
m² za cenu 28,- Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. M. M. (nájemce).
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Usnesení 40R-3.7/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby sjezdu a přípojek
vody, splaškové kanalizace, plynu a NN na pozemku parc. č. 2052/1 v k.ú. Modřice mezi městem
Modřice (vlastník pozemku) a Ing. L. a Ing. J. B. (stavebník).
Usnesení 40R-3.8/2021: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. STAVBA-2020-000013/3 Vodovod Masarykova – Modřice umístěného
v pozemcích parc. č. 2038/1, 2041, 2042/1, 2042/5, 460/30, 460/122, 2043/1, 2011/1 a 383/1 za
jednorázovou úplatu 50,- Kč/m² vč. ochranného pásma mezi městem Modřice (budoucí povinný) a
Statutárním městem Brnem, IČ 44992785 (1. budoucí oprávněný) a BVK a.s., IČ 46347275 (2.
budoucí oprávněný).
Usnesení 40R-3.9/2021: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma
vedení 400 kV s označením V423 na pozemcích parc. č. 1466/1, 1467, 1469/1, 1485/31, 1485/31,
1485/32, 1411/14, 2081 a 2150 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a společností ČEPS,
a.s., IČ 25702556 (vlastník vedení).
Usnesení 40R-3.10/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování servisní podpory pro
internetové stránky Městské haly Modřice v ceně 2.500,- Kč bez DPH za měsíc mezi městem
Modřice (objednatel) a firmou RedWeb s.r.o., IČ 27709841 (zhotovitel).
Usnesení 40R-3.11/2021: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy č. 2010045734 na odběr
vody pro Městskou halu Modřice mezi městem Modřice (odběratel) a BVK a.s., IČ 46347275
(dodavatel).
Usnesení 40R-3.12/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. 2010053346 o dodávce pitné vody a
odvádění odpadních vod Městské haly Modřice mezi městem Modřice (odběratel) a BVK a.s., IČ
46347275 (dodavatel).

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů
Usnesení 40R-4.1/2021: RMM bere na vědomí varianty řešení výstavby 3 parkovacích stání a
vypořádání pozemku parc. č. 242/1 a doporučuje ZMM schválit směnu pozemku firmy Biocont
Laboratory spol. s r.o. za část pozemku města parc. č. 242/1 s případným finančním dorovnáním.
Usnesení 40R-4.2/2021: RMM bere na vědomí nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na převzetí pozemků parc. č. 1624/2, 1290/2, 1292/3, 1292/69, 1292/71, 1292/75,
1292/76 a 1292/79 a doporučuje ZMM schválit převzetí všech pozemků.
Usnesení 40R-4.3/2021: RMM navrhuje předání pozemku parc. č. 994/39 včetně stavby kurtů
městu Modřice bez finančního nároku za kurty a bez požadavku na odstranění stavby kurtů a
předkládá ZMM tento návrh k posouzení.
Usnesení 40R-4.4.1/2021: RMM bere na vědomí žádost společnosti ABC Nemo a.s., IČ 26428351
o pronájem části pozemku parc. č. 1977/74 k umístění 3 ks stávajících reklamních panelů a
pověřuje MO přípravou podkladů pro uzavření nové nájemní smlouvy.
Usnesení 40R-4.4.2/2021: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č.
1977/74 pro uzavření nové nájemní smlouvy pro 3 stávající reklamní billboardy.
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Usnesení 40R-4.5/2021: RMM schvaluje prominutí platby za elektrickou energii spotřebovanou
VZT zařízením restaurace a kuchyně v době uzavření jejich provozu ve výši 134.797,26 Kč firmě
Valapo services s.r.o., IČ 05528798.
Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
Usnesení 40R-5.1/2021: RMM schvaluje přidělení bytu č. 28 v Pasivním bytovém domě pro
seniory pí M. B. a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice
Usnesení 40R-6.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č. 13/2021 ze dne 10.02.2021 z jednání
KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem.
Usnesení 40R-6.2/2021: RMM bere na vědomí zápis č. 1/2021 ze dne 12.02.2021 z jednání KŽP
a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem.
Usnesení 40R-6.3/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za
období od 01.01.2021 do 31.01.2021.
Bod 7 – Návrh programu 11. zasedání ZMM
Usnesení 40R-7.1/2021: RMM bere na vědomí upřesnění a schválení programu ZMM.
Usnesení 40R-7.2/2021: RMM bere na vědomí rozbor a přípravu důležitých bodů programu 12.
zasedání ZMM.
Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 40R-8.1/2021: RMM bere na vědomí ukončení činnosti taneční skupiny X-trim Modřice.
Usnesení 40R-8.2/2021: RMM schvaluje Výroční zprávu města Modřice za rok 2020 o
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Usnesení 40R-8.3/2021: RMM bere na vědomí přihlášení Městské haly Modřice do soutěže
Stavba roku JMK 2020.
Usnesení 40R-8.4/2021: RMM schvaluje Zprávu o hodnocení činnosti Městské knihovny Modřice
za rok 2020.
Usnesení 40R-8.5/2021: RMM bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování ÚP Moravany za
období 2014-2020.
Usnesení 40R-8.6/2021: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚP MB
B2/2020-CM, MČ Brno-Starý Lískovec, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjovská, Labská a nemá
k návrhu změny žádné připomínky.
Usnesení 40R-8.7/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 1/2021 Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
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Usnesení 40R-8.8/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 2/2021 Finanční kontrola a oběh
účetních dokladů.
Usnesení 40R-8.9/2021: RMM schvaluje Zahrádkářskému spolku Modřice využití poskytnuté
dotace městem Modřice ve výši 18.000,- kč na provozní náklady spolku v roce 2021.
Usnesení 40R-8.10/2021: RMM schvaluje TDI na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a
přístavba jídelny – stavební práce“ a „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny – gastro
vybavení“ p. Libora Kočíře za cenu 267.860,- Kč bez DPH.
Usnesení 40R-8.11/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na „Nákup služebního
vozidla pro MP Modřice“ nabídku společnosti AGROTEC, a.s., IČ 00544957 ve výši 702.479,34 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města vystavením objednávky.
Usnesení 40R-8.12/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice 2. rozpočtovou změnu příspěvku na provoz
v roce 2020.
Usnesení 40R-8.13/2021: RMM schvaluje odpisový plán majetku na rok 2021 v celkové výši
odpisů 1.882.369,- Kč.
Usnesení 40R-8.14/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice odpisový plán majetku na rok 2021
v celkové výši odpisů 778.732,60 Kč.
Usnesení 40R-8.15/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice konání zápisu do MŠ Modřice pro školní
rok 2021/2022 dne 03.05.2021 a ukládá Městskému úřadu Modřice předání seznamu dětí
s trvalým bydlištěm v Modřicích, pro které je školní rok 2021/2022 ze zákona povinný.
Usnesení 40R-8.16/2021: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na výrobu fotografií města
Modřice pomocí bezpilotního letadla v roce 2021 ve výši 105.000,- Kč bez DPH předloženou
společností Drone Visions Brno.
Usnesení 40R-8.17/2021: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na upgrade webových stránek
města do nového systému Drupal 9 v ceně 95.000,- Kč bez DPH předloženou společností
RedWeb s.r.o. Brno.
Usnesení 40R-8.18/2021: RMM zamítá prezentaci města Modřice v projektu „Nedotýkej se mě“.
Usnesení 40R-8.19.1/2021: RMM ruší usnesení č. 38R-3.4/2021.
Usnesení 40R-8.19.2/2021: RMM schvaluje příspěvek 1.100,- Kč/rok za sběrný kontejner na textil
Diakonie Broumov, IČ 49289977.

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

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

