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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4422//22002211  
 z 42. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 23. března 2021 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 Dagmar Hoškovou  

RMM schvaluje navržený program 42. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 42R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 12. zasedání ZMM 

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 42R-3.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury za provedené práce v měsíci únoru 2021 

na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 1.240.745,20 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 42R-3.2/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 18.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů mezi městem 

Modřice (poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem Modřice, IČ: 70877653 (příjemce). 

   

Usnesení 42R-3.3/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 15.000,- Kč na zabezpečení provozu a činnosti klubu mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a VSK Technika hokej Brno, p.s., IČ: 03594416 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.4/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 20.000,- Kč na rozvoj futsalového týmu mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a ASM Porta Dolní Loučky, z.s., IČ: 07726899 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.5/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 2.500,- Kč na uspořádání tenisového turnaje amatérů mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Luďkem Dubšíkem, nar. 06.06.1966 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.6/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 5.000,- Kč na účast v soutěžích ve smíšeném bojovém umění 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Lukášem Piffkem, nar. 06.06.1999 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.7/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 5.000,- Kč na přípravu s trenérem na vytrvalostní a překážkový 

běh mezi městem Modřice (poskytovatel) a Davidem Brennerem, nar. 23.12.1994 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.8/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 20.000,- Kč na provozní náklady ve spolku Volnočasového 
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centrum Tygřík Modřice a částečné pokrytí pronájmu v prostorách MHM mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Mgr. Ivanou Demlovou, IČ: 64264416 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.9/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Mysliveckým spolkem Modřice, z.s., IČ: 48481271 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.10/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 45.000,- K na celoroční činnost mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Klubem stolního hokej Dragons Modřice, z.s., IČ: 49457977 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.11/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 15.000,- Kč na vzdělávání včelařů, propagaci včelařství, 

prostředky a nástroje na léčení včelstev, nákup včelích matek, nákup nástrojů a vybavení a 

provozní náklady mezi městem Modřice (poskytovatel) a Českým svazem včelařů, z.s., IČ 

49461095 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.12/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 20.000,- Kč na provozní náklady mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a JMOŠS, z.s., IČ: 04835891 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.13/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč na pokrytí části nákladů celostátních telefonních 

linek (Linka bezpečí, Rodičovská linka), které poskytují pomoc a ochranu dětem nebo dospělým 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Linkou bezpečí, z.s., IČ: 61383198 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.14/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 40.000,- Kč na volnočasové aktivity dětí, kurzy vaření a pečení 

pro matky v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni mezi městem Modřice (poskytovatel) a 

Diecézní Charitou Brno, IČ:  44990260 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.15/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 20.000,- Kč na provozní náklady mezi městem Modřice 

(poskytovatel) a Diakonií ČCE – středisko Betlém, IČ: 18510949 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.16/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 15.000,- Kč na zkvalitnění péče a zlepšení životních podmínek 

uživatelů CSS Brno-Chrlice mezi městem Modřice (poskytovatel) a Nadačním fondem Slunečnice, 

IČ: 66596785 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.17/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč na pořádání ozdravného tábora pro mentálně a 

kombinovaně postižené osoby mezi městem Modřice (poskytovatel) a SPMP ČR pobočný spolek 

Brno, IČ: 64326837 (příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.18/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 5.000,- Kč na terénní sociální služby pro 2 rodiny v Modřicích 
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mezi městem Modřice (poskytovatel) a Společností pro rannou péči, pobočka Brno, IČ: 75094924 

(příjemce). 

 

Usnesení 42R-3.19/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. PBZS119139 o poskytování servisu 

požárně bezpečnostních zařízení a vratové techniky v MHM za cenu 8.600,- Kč bez DPH za 

servisní zásah mezi městem Modřice (objednatel) a firmou AVAPS, s.r.o., IČ: 25650939 

(zhotovitel). 

 

Usnesení 42R-3.20/2021: RMM schvaluje Servisní smlouvu na zajištění servisu na zařízení 

odvodu tepla a kouře v MHM za cenu 680,- Kč/hod/pracovník bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou ČIPERA services, s.r.o., IČ: 27698246 (zhotovitel). 

 

Usnesení 42R-3.21/2021: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu sportovišť města 

Modřice za ceny dle ceníku města mezi městem Modřice (pronajímatel) a MFK, o.s., IČ: 22869123 

(nájemce).  

 

Usnesení 42R-3.22/2021: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 283 a 284 o 

celkové výměře 454 m2 za cenu 454,- Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a Mgr. D. a Ing. 

A. K. (nájemce). 

 

Usnesení 42R-3.23/2021: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1977/74 pro 

umístění 3 ks stávajících reklamních panelů za cenu 122.040,- Kč/rok bez DPH mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a firmou ABC Nemo, a.s., IČ 26428351 (nájemce). 

 

Usnesení 42R-3.24/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. 1040012420/027 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene pro stavbu „Modřice, Hybešova, nám. Míru, st. Úprava NN“ vedenou 

v pozemcích parc. č. 991/15; 2034; 2030/1; 94; 2031/1; 958/2; 2031/14; 29; 2031/2; 2032; 

2031/13; 2033; 2027/1; 2026/1; 2026/2 a 2026/3 za jednorázovou úplatu 139.270,- Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou EG.D, a.s., IČ: 28085400 (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 42R-3.25/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Doplnění 

vodoměrné šachty na stávající přípojku vody“ umístěné na pozemku parc. č. 2041 v k.ú. Modřice 

mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a J. a R. K. (stavebník). 

 

Usnesení 42R-3.26/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vnitřní 

splašková přípojka“ umístěné na pozemcích parc. č. 2124/2 a 2062/1 v k.ú. Modřice mezi městem 

Modřice (vlastník pozemku) a firmou VKV Horák, s.r.o., IČ: 26918641 (stavebník). 

 

Usnesení 42R-3.27/2021: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Město Mořice, 

přechod pro pěší na ul. Masarykova“ umístěné na pozemku parc. č. 2040 v k.ú. Modřice mezi 

městem Modřice (stavebník) a Jihomoravským krajem (vlastník pozemku). 

 

Usnesení 42R-3.28/2021: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Město Modřice, 

chodníky pro pěší na ulici Benešova, II. etapa“ umístěné na pozemku parc. č. 2040 v k.ú. Modřice 

mezi městem Modřice (stavebník) a Jihomoravským krajem (vlastník pozemku). 
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Usnesení 42R-3.29/2021: RMM schvaluje Dohodu o dočasném zpevnění komunikace na 

pozemku parc. č. 1667/85 mezi městem Modřice (vlastník) a GAS-Transport, s.r.o., IČ: 26969891 

(stavebník). 

 

Usnesení 42R-3.30/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb měření kvality vzduchu 

za cenu 54.600,- Kč bez DPH a montáž zařízení v ceně 11.920,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a společností Agdata, s.r.o., IČ: 05171750 (poskytovatel). 

 

Usnesení 42R-3.31/2021: RMM odkládá Dohodu o budoucím podílu na úhradě nákladů na správu 

infrastruktury v lokalitě OC Sconto mezi městem Modřice (správce) a firmou KOTONA, a.s., IČ: 

27626288 (uživatel) do obdržení stanoviska BVK, a.s. k provozování dešťové kanalizace. 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 42R-4.1/2021: RMM bere na vědomí žádost P., J. a T. H. o směnu pozemků parc. č. 

1690/6 a 1637/4 o výměře celkem 5 227 m2 v majetku žadatelů za pozemek parc. č. 1667/38 o 

výměře 4 497 m2 v majetku města Modřice a podstupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 42R-4.2/2021: RMM zamítá žádost TAJV, z.s., IČ: 09287094 o dotaci z rozpočtu města 

Modřice na rok 2021 na pořádání akce Sportovní den mládeže s TAJV v Modřicích. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 42R-5.1/2021: RMM schvaluje přidělení bytu č. 29 v Pasivním bytovém domě pro 

seniory pí L. M. s účinností od 08.04.2021. 

 

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

Usnesení 42R-6.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.  14/2021 ze dne 17.03.2021 z jednání 

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

 

Usnesení 42R-6.2/2021: RMM jmenuje předsedkyní Kulturně školské komise Mgr. Kateřinu 

Koubkovou. 

 

Usnesení 42R-6.3/2021: RMM bere na vědomí zápis č. 2/2021 ze dne 22.03.2021 a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 42R-6.4/2021: RMM bere na vědomí zápis č. 20 ze dne 17.03.2021 z jednání FV a 

postupuje jej k projednání do příštího ZMM. 

 

Usnesení 42R-6.5/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.02.2021 do 28.02.2021. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 42R-7.1/2021: RMM bere na vědomí Veřejné projednání Návrhu změny ÚP MB 

B1/2020-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Trnitá, Brněnská třída v úseku mezi ul. Mlýnská a Cejl, včetně 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. 

 

Usnesení 42R-7.2/2021: RMM v souladu s ust. §102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., v obcích, ve 

znění pozdějších předpisů stanovuje od 01.03.2021 počet pracovníků města Modřice ve výši 54. 
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Usnesení 42R-7.3/2021: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

bocích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje vedoucímu MHM Ing. Petru Jahodovi osobní 

ohodnocení ve výši 25% s účinností od 01.04.2021. 

 

Usnesení 42R-7.4/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku akce „ZŠ Modřice-vestavba 

kuchyně a přístavba jídelny“ – vybavení gastro nabídku firmy HASPRO, spol. s.r.o., Brno, IČ: 

25323610 s cenou 5.440.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo 

schválené v rámci zadávacích podmínek výběrového řízení. 

   

Usnesení 42R-7.5/2021: RMM schvaluje text Výzvy k podání nabídky na zpracování Změny č. 1 

ÚP Modřice. 

   

Usnesení 42R-7.6.1/2021: RMM schvaluje dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů text Výzvy zadávací dokumentace a zadávací podmínky pro 

podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Systému sběru odpadů v Modřicích“. 

   

Usnesení 42R-7.6.2/2021: RMM schvaluje členy hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na 

dodávku „Systému sběru odpadů v Modřicích“ Ing. Šiška – starosta, Ing. Chybíková – uvolněná 

místostarostka a Ing. Čada – zástupce administrátora soutěže. 

   

Usnesení 42R-7.6.3/2021: RMM schvaluje náhradníky členů hodnotící komise podlimitní veřejné 

zakázky na dodávku „Systému sběru odpadů v Modřicích“ MVDr. Slaného – první radní, Ing. 

Dolečka – druhý radní a Ing. Valentovou – zástupce administrátora soutěže. 

 

Usnesení 42R-7.7/2021: RMM schvaluje RO č. 03/2021 po RO na straně příjmů ve výši 

153.157.200,- Kč a na straně výdajů ve výši 176.862.900,- Kč s financováním ve výši 23.705.700,- 

Kč a úhradou splátek úvěru ve výši 8.766.000,- Kč. Financování a splátka úvěrů bude kryta 

z rozpočtové rezervy města Modřice z let minulých. 

 

Usnesení 42R-7.8.1/2021: RMM schvaluje Základní škole Modřice RÚZ za rok 2020 a schvaluje 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn ve výši 31.635,98 Kč a do rezervního 

fondu 126.543,90 Kč. 

 

Usnesení 42R-7.8.2/2021: RMM ukládá Základní škole Modřice převod částky 126.543,90 Kč 

z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Usnesení 42R-7.9/2021: RMM schvaluje vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku a 

vybavení dle předloženého soupisu s 556 položkami v celkové hodnotě 1.646.832,62 Kč a ukládá 

ZŠ Modřice zpracovat protokoly o likvidaci. 

 

Usnesení 42R-7.10/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyhlášení ředitelského volna ve dnech 

24.06.2021-30.06.2021. 

 

Usnesení 42R-7.11/2021: RMM vydává souhlas ZŠ Modřice se zapojením se do projektu kraje 

financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s 

finančním příspěvkem projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 

školách v JmK VII“. 
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Usnesení 42R-7.12/2021: RMM vydává souhlas MŠ Modřice se zapojením se do projektu kraje 

financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 

s finančním příspěvkem projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 

v školách JmK VII“. 

 

Usnesení 42R-7.13/2021: RMM bere na vědomí oznámení taneční skupiny X-trim Modřice o 

ukončení činnosti a přechodu pod taneční skupinu Xside Dencers, z.s., Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                           ............................................................ 

     starosta města Ing. Josef Šiška                          místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


