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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4477//22002211  
 z 47. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. června 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 Lenku Knotkovou  

RMM schvaluje navržený program 47. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 47R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 14. zasedání ZMM 

Usnesení 47R-2.1/2021: RMM bere na vědomí rozpracování úkolů uložených na 14. zasedání 

ZMM. 

 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 47R-3.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě POZIMOS a.s. za provedené práce 

v měsíci květnu 2021 na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 861.333,84 Kč 

bez DPH. 

 

Usnesení 47R-3.2/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě MSU s.r.o. za provedené práce 

v měsíci květnu 2021 na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny“ ve výši 

688.811,72 Kč bez DPH. 

   

Usnesení 47R-3.3/2021: RMM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze 

sítě NN pro objekt nám. Svobody 93 mezi městem Modřice (zákazník) a firmou E.ON Energie, a.s., 

IČ 26078201 (dodavatel). 

 

Usnesení 47R-3.4/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč na záštitu a podporu sportovních aktivit a soutěží 

týmu Vonka Racing mezi městem Modřice (poskytovatel) a Jan Vonka - Vonka Racing, IČ 

13376861 (příjemce). 

 

Usnesení 47R-3.5/2021: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2021 ve výši 20.000,- Kč na pořádání Rallye show Modřice 2021 mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Vonka Racing, s.r.o., IČ 29247276 (příjemce). 

 

Usnesení 47R-3.6/2021: RMM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o pronájmu Městské haly 

Modřice mezi městem Modřice (pronajímatel) a X-trim, z.s., IČ 09085947 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.7/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 

zrcadlového sálu od 22.06.2021 na dobu neurčitou za ceny dle platného ceníku pronájmů 
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sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a Xside Dancers, z.s., IČ 04342992 

(nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.8/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 

zrcadlového sálu od 01.09.2021 do 29.06.2022 každou středu od 9:00 do 11:30 hod za cenu dle 

platného ceníku pronájmů sportovních prostor mezi městem Modřice (pronajímatel) a Centrem 

Hastrmánci, s.r.o., IČ 02396041 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.9/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 1/3 

hrací plochy od 02.09.2021 do 24.06.2022 každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod za cenu 450,- 

Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a SH ČMS – SDH Modřice, IČ 72049316 

(nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.10/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 1/3 

hrací plochy od 01.09.2021 do 30.06.2022 dle předloženého rozpisu celkem 6 hod. za týden za 

cenu 600,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a Mgr. Ivana Demlová, 

Volnočasové centrum Tygřík Modřice, IČ 64264416 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.11/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 

zrcadlového sálu od 07.09.2021 do 29.06.2022, každé úterý od 18.00 do 19:30 hod pro lekce jógy, 

za cenu 300,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a Miluší Čičmanskou 

(nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.12/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 

zrcadlového sálu od 07.09.2021 do 29.06.2022, každé úterý od 19.30 do 21:00 hod pro lekce jógy, 

za cenu 300,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a Lenkou Páleníkovou, IČ 

09395831 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.13/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 

zrcadlového sálu od 05.09.2021 do 27.06.2022, každou neděli od 18.30 do 19:30 hod pro lekce 

jógy, za cenu 300,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a Lucií Vodičkovou, IČ 

87819490 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.14/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice v období od 

02.08.2021 do 30.04.2022 pro tréninky a soutěžní utkání ve futsalu dle předloženého rozpisu za 

ceny - celá hala 1,5 hod. 1.800,- Kč bez DPH, 2/3 haly 1,5 hod. 1.200,- Kč bez DPH, zápasová 

jednotka celá hala 2,5 hod. 2.500,- Kč bez DPH, hřiště s umělým povrchem bez nafukovací haly 

1,5 hod. 200,- Kč bez DPH, s nafukovací halou 1,5 hod. 600,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a Žabinští Vlci Brno, z.s., IČ 48512281 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.15/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice od 

01.09.2021 do 29.06.2020 pro tréninky a soutěžní utkání ve futsale dle předloženého rozpisu za 

ceny - celá hala 1,5 hod. 1.800,- Kč bez DPH a zápasová jednotka celá hala 2,5 hod 19:30 až 

22:00 hod. 2.500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a ASM Porta Dolní Loučky, 

z.s., IČ 07726899 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.16/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 1/3 

hrací plochy od 07.09.2021 do 29.06.2022 každé úterý od 15:30 do 16:30 hod za cenu 600,- 
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Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a Moravský spolek TYGŘI Brno, IČ 

04362896 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.17/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části Městské haly Modřice – 1/3 

hrací plochy od 01.09.2021 do 29.06.2022 každé pondělí od 17:30 do 19:00 hod a středu od 17:00 

do 18:00 hod. za cenu 600,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a T.J.Sokol 

Husovice, IČ 18825028 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.18/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice ve dnech 

24.06.2021 a 25.06.2021 pro konání turnaje ve florbalu Brno Open Game 2021 v době dle 

předloženého časového rozpisu z cenu 1.500,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a SC Hattrick Brno Florbalová škola, z.s., IČ 69723214 (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.19/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 4 a 6 za 

celkovou cenu celkem 900,- Kč/měs. vč. DPH od 01.07.2021 na dobu neurčitou mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a p. E. S. (nájemce). 

 

Usnesení 47R-3.20/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330065300/006 o umístění stavby „Modřice, Brněnská, rozs. kNN, BETON-UNI“ do pozemku 

parc. č. 2124/2 za jednorázovou úplatu ve výši 39.800,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

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

 

Usnesení 47R-3.21/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330061484/001 o umístění kabelového vedení NN stavby „Modřice, Benešova, st. úp. NN, 

Modřice“ do pozemku parc. č. 912, 917, 918/9, 2036/1 a 2036/3 za jednorázovou úplatu ve výši 

10.750,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a EG.D., a.s., IČ 28085400 (oprávněný). 

 

Usnesení 47R-3.22/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330061484/002 o umístění kabelového vedení NN a skříně NN stavby „Modřice, Benešova, st. 

úp. NN, Modřice“ do pozemku parc. č. 918/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1.750,- Kč bez DPH 

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

 

Usnesení 47R-3.23/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330066864/001-ADS o umístění kabelového vedení a zemění stavby „Modřice, Tyršova, příp. 

VN, L.D. Energy“ do pozemku parc. č. 2062/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1.300,- Kč bez DPH 

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

 

Usnesení 47R-3.24/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330071834/001-ADS o umístění kabelového vedení NN stavby „Modřice, Poděbradova, 

smyčka NN, Podroužková“ do pozemku parc. č. 2051/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč 

bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a EG.D., a.s., IČ 28085400 (oprávněný). 

 

Usnesení 47R-3.25/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330064434/001 o umístění kabelového vedení NN a telekomunikační sítě stavby „Modřice, 

Komenského, smyčka VN166, BONDY“ do pozemku parc. č. 2052/1 za jednorázovou úplatu ve 

výši 5.450,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a EG.D., a.s., IČ 28085400 (oprávněný). 
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Usnesení 47R-3.26/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na umístění a 

provozování Komunikačního vedení a zařízení v pozemku parc. č. 918/1 za jednorázovou úplatu 

500,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (vlastník) a firmou CETIN a.s., IČ 04084063 (Cetin). 

 

Usnesení 47R-3.27/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. 1040010082/023 o Smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene umístění stavby „Brno-Moravany, kab. VN1275 do VR Modřice“ do 

pozemků parc. č. 2082/1, 2082/3, 2081, 2070/1, 1299/4, 1299/9, 2059/1, 2058, 2067/2 a 2056/9 za 

jednorázovou úplatu dle sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku ve 

vlastnictví města Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinný) a EG.D, a.s., IČ 28085400 

(budoucí oprávněný). 

 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 47R-4.1/2021: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu venkovní reklamní plochy 

v lokalitě obchodní zóny Modřice II o velikosti 5,1 x 2,4 m² umístěného na pozemku parc. č. 

1977/74. 

 

Usnesení 47R-4.2/2021: RMM bere na vědomí zamítavé stanovisko k dotazu na napojení 

vodovodu a kanalizace ul. Luční na řady ul. Tyršova v majetku soukromých subjektů zastoupených 

firmou Moravostav Brno a.s. 

 

Usnesení 47R-4.3/2021: RMM vydává souhlasné stanovisko k Povodňovému plánu areálu 

Vodňanské drůbež ul. Chrlická 522, Modřice a pověřuje MO zasláním písemného stanoviska 

k dokumentu. 

 

Usnesení 47R-4.4/2021: RMM zamítá umístění balíkomatu 0,5, x 4,0 m České pošty, s.p. před 

provozovnou na ul. Masarykova v chodníku. 

 

Usnesení 47R-4.5/2021: RMM bere na vědomí žádost A. H. o odkup části pozemku parc. č. 

2059/12 před RD Brněnská 489 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení 

prodeje. 

 

Usnesení 47R-4.6.1/2021: RMM schvaluje úhradu nájemného nebytových prostor města Modřice 

nájemci Centrum Hastrmánci v plné výši od 01.07.2021. 

 

Usnesení 47R-4.6.2/2021: RMM schvaluje úhradu nájemného nebytových prostor města Modřice 

nájemci Patriku Ilášovi ve výši 75% stanoveného nájemného od 01.07.2021. 

 

Usnesení 47R-4.6.3/2021: RMM schvaluje úhradu nájemného nebytových prostor města Modřice 

nájemci Valapo services, s.r.o. v plné výši od 01.07.2021. 

 

Usnesení 47R-4.6.4/2021: RMM schvaluje úhradu nájemného nebytových prostor města Modřice 

nájemci Delikomat v plné výši od 01.07.2021. 

 

Usnesení 47R-4.7/2021: RMM zamítá slevu z pronájmu Městské haly Modřice Českému 

nohejbalovému svazu, z.s., IČ 45701989 dne 29.08.2021.  
 

Usnesení 47R-4.8/2021: RMM schvaluje nájemné ve výši 1,- Kč bez DPH za použití areálu Pod 

Kaštany k pořádání zkoušky Smíšeného pěveckého sboru města Modřice dne 29.06.2021. 
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Usnesení 47R-4.9/2021: RMM schvaluje pronájem areálu Pod Kaštany dne 12.06.2021 

Folklórnímu kroužku Modřice ve výši 1,- Kč vč. DPH, dne 17.06., 30.08. a 31.08.2021 66.PTO 

Brabrouci ve výši 1,- Kč vč. DPH za každý den a dne 17.07.2021 SDH Modřice ve výši 6.000,- Kč 

vč. DPH. 

Usnesení 47R-4.10/2021: RMM bere na vědomí odpověď pí B. a p. Š. ze dne 16.06.2021 k dopisu 

města ze dne 01.04.2021 ve věci řešení situace dětského hřiště na ul. Rybníček a pověřuje 

starostu a MO jednáním v dané věci. 

 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

 

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

Usnesení 47R-6.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.  17/2021 ze dne 16.06.2021 z jednání 

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

 

Usnesení 47-6.2/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období 

od 01.05.2021 do 31.05.2021. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 47R-7.1/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 6/2021 Začlenění do kategorie 

činností požární nebezpečí pro objekt Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 47R-7.2/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 7/2021 Stanovení organizace 

zabezpečení požární ochrany pro objekt Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 47R-7.3/2021: RMM schvaluje Volební řád pro volby členů Školské rady ZŠ Modřice, 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 

 

Usnesení 47R-7.4/2021: RMM schvaluje připomínku města Modřice k Návrhu ÚP Želešice a 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. 

   

Usnesení 47R-7.5/2021: RMM schvaluje výběr dodavatele na akci „Systém sběru odpadů v 

Modřicích“ – dodavatele nádob na tříděný odpad firmu JRK Česká republika s.r.o., IČ 24853640 za 

cenu 1.816.180,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy po uplynutí zákonných 

lhůt. 

   

Usnesení 47R-7.6.1/2021: RMM schvaluje Kupní smlouvu na „Systém sběru odpadu v Modřicích: 

SW evidenční systém, HW terminál“ za cenu 296.336,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(kupující) a firmou JRK Česká republika s.r.o., IČ 24853640 (prodávající). 

   

Usnesení 47R-7.6.2/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb START+ v rámci akce 

„Systém sběru odpadů v Modřicích“ za cenu 60.000,- Kč bez DPH za rok mezi městem Modřice 

(uživatel) a firmou JRK Česká republika s.r.o., IČ 24853640 (poskytovatel). 
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Usnesení 47R-7.6.3/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů prostřednictvím 

aplikace ECONIT v rámci akce „Systém sběru odpadů v Modřicích“ mezi městem Modřice 

(správce) a firmou JRK Česká republika s.r.o., IČ 24853640 (zpracovatel). 

   

Usnesení 47R-7.7/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

rozsahu „Souvislá údržba chodníku na ul. Benešova – I. etapa“ nabídku firmy Creativ Buildings 

s.r.o., IČ 29301793 ve výši 4.089.710,73 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem 

Smlouvy o dílo po uplynutí zákonných lhůt. 

   

Usnesení 47R-7.8/2021: RMM schvaluje Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu akce „Revitalizace veřejného prostranství Husova/Komenského“ včetně textu Smlouvy o 

dílo. 

 

Usnesení 47R-7.9/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí daru od JMK v podobě respirátorů, 

roušek a antigenních testů v celkové hodnotě 159.095,- Kč. 

 

Mgr. Koubková opustila jednání Rady města Modřice 

 

Usnesení 47R-7.10/2021: RMM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Koubkové ve výši 

41.000,- Kč vyplacenou ve výplatním termínu za měsíc červen 2021 z prostředků MŠMT 

s dodržením stanovených limitů mzdových prostředků. 

 

Mgr. Koubková vyzvána k návratu na jednání Rady města Modřice 

 

Usnesení 47R-7.11/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice změnu č. I. čerpání investičního fondu MŠ 

Modřice ve výši po změně 668.505,- Kč. 

 

Usnesení 47R-7.12/2021: RMM schvaluje MŠ vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku 

v celkové hodnotě 9.560,- Kč dle předloženého soupisu majetku. 

 

Usnesení 47R-7.13/2021: RMM bere na vědomí čerpání řádné dovolené ředitelce MŠ Modřice Bc. 

Čechovské v termínu od 05.07.2021 do 16.07.2021. 

 

Usnesení 47R-7.14/2021: RMM bere na vědomí ekologickou úsporu města Modřice díky rozvoji a 

provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů vč. obalů 

předloženou firmou EKOKOM a.s. 

 

Usnesení 47R-7.15/2021: RMM schvaluje RO č. 6/2021 po RO na straně příjmů 157.926.700,- Kč 

a na straně výdajů ve výši 178.049.900,- Kč, financování ve výši 20.123.200,- Kč a úhradu splátek 

úvěru ve výši 8.766.000,- Kč. Financování a splátka úvěru bude kryta z rozpočtové rezervy města 

Modřice z let minulých. 
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    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS   ze dne 22.06. 2021 

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

Usnesení 47R-7.16/2021: RMM bere na vědomí žádost o projednání zrušeného ceremoniálu 

vítání občánků a pověřuje starostu města jejím vypořádáním. 

 

Usnesení 47R-7.17/2021: RMM bere na vědomí průchod Pouti smíření přes Modřice dne 

31.07.2021 kolem 15 hod. se zastávkou u Městské haly Modřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


