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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  4499//22002211  
 z 49. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 20. července 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 Slaný – řádná dovolená)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou  

RMM schvaluje navržený program 49. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 49R-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 49R-2.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě POZIMOS a.s. za provedené práce 

v měsíci červnu 2021 na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 1.183.608,56 Kč 

bez DPH. 

 

Usnesení 49R-2.2/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě Moravská stavební unie - MSU 

s.r.o. Brno za provedené práce v měsíci červnu 2021 na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a 

přístavba jídelny“ ve výši 1.369.251,18 Kč bez DPH. 

   

Usnesení 49R-2.3/2021: RMM schvaluje podsmlouvu č. 4580783744 k pojistné smlouvě č. 

1863854815 na pojištění vozidla MP Škoda Karoq SPZ 2BP 4225 v ceně 15.089,- Kč/rok 

s účinností od 14.07.2021 mezi městem Modřice (pojistník) a společností Generali Česká 

pojišťovna, a.s., IČ 45272956 (pojistitel). 

 

Usnesení 49R-2.4/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění poskytování úkonů pečovatelské 

služby v ceně 210.000,- Kč/rok mezi městem Modřice (objednatel) a městem Židlochovice, IČ 

00282979 (poskytovatel). 

 

Usnesení 49R-2.5/2021: RMM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení za jednorázový příspěvek ve výši 2.000,- 

Kč bez DPH a následně za 0,15 Kč bez DPH za 1 kg zpětně odebraného elektrozařízení mezi 

městem Modřice (místo zpětného odběru) a firmou Elektrowin a.s., IČ 27257843 (provozovatel 

kolektivního systému). 

 

Usnesení 49R-2.6/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba 

nové požární zbrojnice Modřice“, který upravuje celkovou cenu díla dle změnových listů č. 1-3 

nově na 15.124.866,60 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou POZIMOS, a.s., 

Zlín, IČ 00147389 (zhotovitel). 

 

Usnesení 49R-2.7/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Chodník pro 

pěší a parkovací stání při ulici Chrlická, Modřice“, který upravuje termín dokončení do 15.08.2021 

mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Ing. Karel Bartušek, IČ 71825568 (zhotovitel). 
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Usnesení 49R-2.8.1/2021: RMM schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného 

břemene na směnu pozemku parc. č. 1624/5 v majetku města Modřice za pozemky parc. č. 2092/1 

a 2092/5 v majetku Mgr. D. a na zřízení věcného břemene na nabyté pozemky města mezi 

městem Modřice (povinný) a Mgr. D. (oprávněný). 

 

Usnesení 49R-2.8.2/2021: RMM ruší platnost usnesení č. 6R-4.7/2019 a č. 6R-4.8/2019. 

 

Usnesení 49R-2.9/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě, který rozšiřuje služebnost na pozemek parc. č. 592/1 mezi 

městem Modřice (budoucí povinný) a firmou PODA a.s., IČ 25816179 (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 49R-2.10/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Smyčka NN a 

osazení nové přípojkové skříně“ na pozemku parc. č. 2027/1 mezi městem Modřice (vlastník 

pozemku) a p. R. B. (stavebník). 

 

Usnesení 49R-2.11/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Vodovodní 

přípojka pro pozemek parc. č. 113/4“ na pozemku parc. č. 2026/1 mezi městem Modřice (vlastník 

pozemku) a Ing. B. S. (stavebník). 

 

Usnesení 49R-2.12/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Parkovací stání 

před přístavbou objektu Biocont Laboratory Modřice“ na pozemku parc. č. 242/1 mezi městem 

Modřice (vlastník pozemku) a firmou Biocont Laboratory, spol. s r.o., IČ 44016271 (stavebník). 

 

Usnesení 49R-2.13/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hřiště s umělým povrchem a 

nafukovací halou v období od 01.11.2021 do 25.03.2022, každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 

19:30 hod. za cenu 600,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a RAFK, z.s., IČ 

44947441 (nájemce). 

 

Usnesení 49R-2.14/2021: RMM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření za 

období 2021 a 2022 za cenu 49.300,- Kč bez DPH/období mezi městem Modřice (zadavatel) a 

Auditorská společnost AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., IČ 64510727 (vykonavatel). 

 

Usnesení 49R-2.15/2021: RMM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce při 

Václavských hodech 2021 v ceně 50.000,- Kč vč. dopravy mezi městem Modřice (pořadatel) a 

Dechovou hudbou Ištvánci, IČ 7852197 (spolek). 

 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 49R-3.1/2021: RMM schvaluje podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

M. Z., hlášené na adrese Za Humny 770, Modřice a pověřuje referentku MO pí Habartovou 

zastupováním města Modřice ve správním řízení. 

 

Usnesení 49R-3.2/2021: RMM schvaluje mimořádnou cenu nájmu MHM ve výši 600,- Kč/hod. 

futsalovému klubu FC Tango Hodonín k pořádání turnaje Česko-slovenského přátelství 2021 ve 

dnech 31.07. a 01.08.2021 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 49R-3.3/2021: RMM schvaluje Honebnímu společenstvu Modřice, IČ 44947275 zřízení 

sídla a doručovací adresy na adrese nám. Svobody 93, Modřice. 
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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 49R-5.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.  18/2021 ze dne 14.07.2021 z jednání 

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

 

Usnesení 49R-5.2/2021: RMM bere na vědomí zápis č.  3/2021 ze dne 26.06.2021 z jednání KŽP. 

 

Usnesení 49R-5.3/2021: RMM bere na vědomí zápis č.  3 ze dne 16.06.2021 z jednání FV a 

postupuje jej do projednání na 15. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 49-5.4/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období 

od 01.06.2021 do 30.06.2021. 

 

 

Bod 6 – Nástin programu 15. zasedání ZMM 

Usnesení 49R-6.1/2021: RMM bere na vědomí Nástin programu 15. zasedání ZMM. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 49R-7.1/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 8/2021 Místní provozně bezpečnostní 

předpis pro vozidla – dopravní řád. 

 

Usnesení 49R-7.2/2021: RMM bere na vědomí Zprávu o poskytování pečovatelské služby 

občanům města Modřice v roce 2020 předloženou městem Židlochovice – pečovatelská služba. 

 

Usnesení 49R-7.3/2021: RMM bere na vědomí cenovou nabídku společnosti MEDIACENTER, 

s.r.o. ve výši 12.000,- Kč/rok bez DPH na pronájem reklamního billboardu na pozemku parc. č. 

1977/74 a ve vztahu k Interní směrnici č. 7/2018 pověřuje MO zasláním výzvy k uzavření nájemní 

smlouvy s uchazečem v cenové úrovni Interní směrnice č. 7/2018. 

 

Usnesení 49R-7.4/2021: RMM bere na vědomí zprávu o průběhu a dalším postupu zpracování PD 

PPO Modřice předloženou zhotovitelem Dopravoprojekt Brno a.s. 

   

Usnesení 49R-7.5/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

rozsahu „Obnova povrchu běžeckého oválu – Modřice“ nabídku firmy JM Demicarr, s.r.o., IČ 

63489163 ve výši 2.869.772,10 Kč bez DPH, schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou JM Demicarr, s.r.o., IČ 63489163 (zhotovitel) a pověřuje starostu města Ing. 

Šišku podpisem Smlouvy o dílo. 

   

Usnesení 49R-7.6/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

rozsahu „Dodávka malotraktoru“ nabídku firmy GARDEN Studio, s.r.o. Brno, IČ 60698454 ve výši 

880.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Šišku podpisem objednávky na dodávku 

malotraktoru. 

   

 



strana 4 z 4    Usnesení č. 49/2021 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS   ze dne 20.07. 2021 

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

Usnesení 49R-7.7/2021: RMM schvaluje RO č. 07/2021 na straně příjmů po RO ve výši 

157.926.700,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 178.169.900,- Kč, financováním ve výši        

20.243.200,- Kč a úhradu splátek úvěrů ve výši 8.766.000,- Kč. Financování a splátky úvěrů budou 

kryty z rozpočtové rezervy let minulých. 

 

Usnesení 49R-7.8/2021: RMM schvaluje úhradu Protokolu o měření hluku dopravy na komunikaci 

II/152 při RD ul Havlíčkova vyhotovené firmou KOMPRAH s.r.o., IČ 27701638 ve výši 4.235,- Kč 

vč. DPH pí A. S. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


