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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4455//22002211  
 z 45. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 20. dubna 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, omluvena Ing. Chybíková)  

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou  

RMM schvaluje navržený program 45. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 45R-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 45R-2.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury za provedení práce v měsíci březnu 2021 

na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 752.763,37 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 45R-2.2/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 

21.07.2015 na svoz kontejnerů na textil, který upravuje cenu na svoz na výši 1.100,- Kč/ks/rok bez 

DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Diakonií Broumov, sociální družstvo, IČ: 49289977 

(provozovatel). 

   

Usnesení 45R-2.3/2021: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu o pronájmu sportovišť města 

Modřice za ceny dle platného ceníku pronájmů sportovních prostor města Modřice mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a Městským nohejbalovým klubem Modřice, z.s., IČ: 04253906 (nájemce). 

 

Usnesení 45R-2.4/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o pronájmu sportoviště 

města Modřice upravující využívání wifi sítě města Modřice za cenu 100,- Kč/měsíčně mezi 

městem Modřice (pronajímatel) a Městským fotbalovým klubem Modřice o.s., IČ: 22869123 

(nájemce). 

 

Usnesení 45R-2.5/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o pronájmu pozemku, 

který upravuje scelení pozemku do jednoho parc. č. 1292/27 a pronájem části pozemku parc. č. 

1292/27 o výměře 235 m2 mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. a L. K. (nájemce). 

 

Usnesení 45R-2.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění stavby 

„Reko MS Brno – Vídeňská, I. etapa, č. st. 7700070544“ do pozemku parc. č. 2124/2 za 

jednorázovou úplatu ve výši 6.050 Kč vč. DPH mezi městem Modřice (povinný) a firmou GasNet, 

s.r.o., IČ 27295567 (oprávněný). 

 

Usnesení 45R-2.7/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-001030065041/002-ENOR o Smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene umístění stavby „Modřice, Zahrádky, smyčka NN“ do 

pozemku parc. č. 2081 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

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

 

Usnesení 45R-2.8/2021: RMM schvaluje Dohodu o provedení práce koordinátora BOZP při stavbě 

„Vestavba kuchyně a přístavba jídelny ZŠ Modřice“ za cenu 4.000,- K/měsíčně bez DPH mezi 
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městem Modřice (zaměstnavatel) a Ing. Stanislavem Krejčím, OZO KOO BOZP-

KARO/119/KOO/2019 (zaměstnanec). 

 

Usnesení 45R-2.9/2021: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci 

„Obnova povrchu běžeckého oválu“ z dotačního programu č. 16252-Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 za cenu 19.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a 

firmou Štěpánková-dotace, s.r.o, IČ: 05807522 (zhotovitel). 

 

Usnesení 45R-2.10/2021: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci 

„Vybudování povrchu fotbalového hřiště s umělým povrchem“ z dotačního programu č. 16252-

Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 za cenu 32.000,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou Štěpánková-dotace, s.r.o., IČ: 05807522 (zhotovitel). 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 45R-3.1/2021: RMM bere na vědomí žádost obce Moravany o příspěvek na financování 

výstavby přístřešku pro cestující na autobusové zastávce Ústřední hřbitov a podstupuje ji do 

projednání v ZMM s doporučením zamítnutí příspěvku. 

 

Usnesení 45R-3.2/2021: RMM bere na vědomí výzvu společnosti Prokonzulta, a.s., na účast ve 

výběrovém řízení na koupi areálu společnosti Oseva, Agro Brno, spol. s.r.o.  a zamítá účast města 

Modřice ve výběrovém řízení pro nepotřebnost. 

 

Usnesení 45R-3.3/2021: RMM zamítá žádost Linky bezpečí, z.s. ze dne 06.04.2021 o příspěvek 

na provoz linky v roce 2021 pro její opakující se podání. 

 

Usnesení 45R-3.4.1/2021: RMM schvaluje prominutí nájemného nebytových prostor města 

Modřice nájemci MgA. Kamínková, pí Komínková, pí Kelerová, Centrum Hastrmánci, p. Iláš, 

Valapo services, s.r.o. a Delikomat, s.r.o. do 30.04.2021 a prominutí nájemného z obecních 

pozemků p. Landsmannovi, Maranello Kart, s.r.o. a Catering industry, s.r.o. – Josef Troubil do 

30.04.2021. 

 

Usnesení 45R-3.4.2/2021: RMM pověřuje starostu města Ing. Šišku stanovením výše nájemného 

v nebytových prostorách MgA. Kamínkové, pí Komínkové, pí Kelerové, Centrum Hastrmánci, p. 

Ilášovi, Valapo services, s.r.o. a Delikomat, s.r.o po 30.04.2021 dle nařízení Vlády ČR omezující 

podnikatelskou činnost v jednotlivých oborech. 

 

Usnesení 45R-3.4.3/2021: RMM pověřuje starostu města Ing. Šišku stanovením nájemného 

z obecních pozemků p. Landsmanna, Maranello Kart, s.r.o. a Catering industry, s.r.o.-Josef Troubil 

po 30.04.2021 dle nařízení Vlády ČR omezující podnikatelskou činnost v jednotlivých oborech. 

 

Usnesení 45R-3.5/2021: RMM schvaluje Výpověď Smlouvy o poskytování služeb elektronických 

komunikací na odběrné místo Modřice 339 - areál travnatého hřiště firmě PODA, a.s., IČ: 

25816179 k 30.05.2021. 

 

Usnesení 45R-3.6/2021: RMM na základě § 2234 občanského zákoníku schvaluje zadržení 

billboardu společnosti PM Centrum, spol. s.r.o. zanechaného na pozemku parc. č. 1977/129 a 

pověřuje majetkový odbor pronájmem billboardu nejvyšší předložené nabídce. 
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Usnesení 45R-3.7/2021: RMM schvaluje připsání pí Z. Ch. jako spolunájemkyně městského bytu 

č. 1/6 v BD Za Humny 766 do nájemní smlouvy s nájemkyní pí Ž. H. a pověřuje starostu města Ing. 

Šišku podpisem nájemní smlouvy (dodatku). 

 

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 45R-5.1.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.  15/2021 ze dne 14.04.2021 z jednání 

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

mimo žádost All Inclusive Development. 

 

Usnesení 45R-5.1.2/2021: RMM trvá na vyjádření města ze dne 02.11.2020 s využitím areálu jako 

Alzheimer centrum, případně požaduje zachování provozu penzionu s předložením jeho 

případných úprav k odsouhlasení. 

 

Usnesení 45-5.2/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období 

od 01.03.2021 do 31.03.2021. 

 

Bod 6 - Nástin programu 14. zasedání ZMM 

Usnesení 45R-6.1/2021: RMM bere na vědomí nástin programu 14. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 45R-7.1/2021: RMM schvaluje Návštěvní řád sportovišť Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 45R-7.2/2021: RMM schvaluje Provozní řád venkovních antukových kurtů areálu 

Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 45R-7.3/2021: RMM schvaluje Provozní řád fotbalového areálu Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 45R-7.4/2021: RMM schvaluje nejvýhodnější nabídku na zpracování „Změny č. 1 ÚP 

Modřice“ nabídku společnosti Urbanismus, architektura, design - studio, spol. s.r.o., IČ: 44964072 

ve výši 350.000,- Kč bez DPH, schvaluje text Smlouvy o dílo a pověřuje starostu města Ing. Šišku 

podpisem Smlouvy o dílo. 

   

Usnesení 45R-7.5/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Chodník pro pěší a parkovací stání při ulici Chrlická, Modřice“ nabídku firmy Ing. 

Karla Bartůška, IČ: 71825568 ve výši 1.959.318,89 Kč bez DPH, schvaluje text Smlouvy o dílo a 

pověřuje starostu města Ing. Šišku podpisem Smlouvy o dílo. 

   

Usnesení 45R-7.6/2021: RMM schvaluje RO č. 04/2021 na straně příjmů po RO ve výši 

153.426.700,00 Kč a na straně výdajů po RO ve výši 176.862.900,00 Kč, financováním ve výši 

23.436.200,00 Kč a úhradu splátek úvěrů ve výši 8.766.000,00 Kč. Financování a splátky úvěrů 

budou kryty z rozpočtové rezervy let minulých. 

   

Usnesení 45R-7.7/2021: RMM schvaluje Základní škole Modřice 1. změnu odpisového plánu 

majetku Základní školy Modřice ve výši 1.878.287,- Kč. 
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Usnesení 45R-7.8/2021: RMM bere na vědomí zprávu o Plnění nápravných opatření z kontroly za 

1. až 3. čtvrtletí 2019 s termínem plnění do 31.03.2021 a ukládá FO provedení kontroly splnění 

nápravných opatření při další nejbližší kontrole městem Modřice. 

 

Usnesení 45R-7.9/2021: RMM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Modřice Bc. 

Čechovské ve výši 30.000,- Kč vyplacenou za období leden-duben 2021 z prostředků MŠMT za 

plnění úkolů nad rámec svých povinností zejména zajištění ekonomiky mateřské školy po úmrtí 

ekonomky a zajištění chodu mateřské školy dle nařízení Vlády ČR v období pandemie koronaviru.  

 

Usnesení 45R-7.10/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření provozu MŠ Modřice v měsíci 

srpnu 2021 v době od 02.08. do 31.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška        neuvolněná místostarostka Mgr. Kateřina Koubková                                      


