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USNESENÍ Č. 50/2021
z 50. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 17. srpna 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 Doleček – řádná dovolená, přítomen předseda KV Procházka)
RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou
RMM schvaluje navržený program 50. schůze RMM

Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 50R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních RMM a ZMM.
Bod 2 – Zpráva o činnosti SZK
Usnesení 50R-2.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o činnosti SZK za uplynulé roční období.
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 50R-3.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě POZIMOS a.s. za provedené práce
v měsíci červenci 2021 na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 1.884.774,88 Kč
bez DPH.
Usnesení 50R-3.2/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě Moravská stavební unie – MSU
s.r.o. Brno za provedené práce v měsíci červenci 2021 na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a
přístavba jídelny“ ve výši 2.295.568,58 Kč bez DPH.
Usnesení 50R-3.3/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků městské
policie za cenu 22.344,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a Statutárním městem Brnem – MP
Brno, IČ 44992785 (poskytovatel).
Usnesení 50R-3.4/2021: RMM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „ZŠ Modřice –
vestavba kuchyně a přístavba jídelny“ upravující cenu díla o více a méně práce v celkové výši
554.590,96 Kč bez DPH na nově celkem 10.910.226,65 Kč bez DPH a termín dokončení díla na
17.09.2021 mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., IČ
48529303 (zhotovitel).
Usnesení 50R-3.5/2021: RMM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „ZŠ Modřice –
vestavba kuchyně a přístavba jídelny – vybavení gastro“ upravující termín dokončení díla na
17.09.2021 mezi městem Modřice (kupující) a firmou HASPO spol. s r.o., IČ 25323610 (zhotovitel).
Usnesení 50R-3.6/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/0111 na stavbu
„Souvislá údržba chodníku na ul. Benešova – I. etapa“, upravující cenu díla o chybějící položky
rozpočtu zadávací dokumentace v celkové výši 379.001,21 Kč bez DPH na nově celkem
4.468.711,93 Kč bez DPH a termín dokončení díla na 30.11.2021 mezi městem Modřice
(objednatel) a firmou Creative buildings, s.r.o., IČ 29301793 (zhotovitel).
Usnesení 50R-3.7/2021: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. BM-001030063875/002-PUTT na vedení kabelu NN stavby „Modřice, Chrlická, roz. NN, B“
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v pozemcích parc. č. 2020, 2120/2, 2120/5 a 2156/1 za jednorázovou úhradu ve výši dle
sazebníku města Modřice mez městem Modřice (budoucí povinná) a společností EG.D, a.s., IČ
28085400 (budoucí oprávněná).
Usnesení 50R-3.8/2021: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. BM-001030068146/002 – ENOR na vedení kabelu NN stavby „Modřice, Havlíčkova, smyčka
NN, Brabec“ na pozemku parc. č. 2027/1 za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH
mezi městem Modřice (budoucí povinná) a společností EG.D., a.s., IČ 28085400 (budoucí
oprávněná).
Usnesení 50R-3.9/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu Městské haly Modřice ke konání
soustředění reprezentace ČR žen ve futsale ve dnech 05. – 08.08.2021 v ceně 1.500,- Kč/hod.
mezi městem Modřice (pronajímatel) a Fotbalovou asociací ČR, IČ 00406741 (nájemce).
Usnesení 50R-3.10/2021: RMM pověřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O
obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města rozhodováním o uzavírání krátkodobých
smluv na dobu určitou o pronájmu prostor sportovního areálu Městské haly Modřice za ceny
uvedené v aktuálně platném ceníku pronájmů sportovních prostor a současně starostu města
pověřuje rozhodováním o změnách a o ukončení takových smluv.

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů
Usnesení 50R-4.1/2021: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemků parc.
č. 2485/92 o výměře 35 m², parc. č. 2485/93 o výměře 15 m² a parc. č. 2485/93 o výměře 14 m²
tvořící funkční celky k přilehlým nemovitostem soukromých vlastníků.
Usnesení 50R-4.2.1/2021: RMM schvaluje přípravu podkladů k převodu terminálu IDS JMK na ul.
Nádražní do majetku města a ukládá MO přípravu podkladů pro schválení převodu v ZMM.
Usnesení 50R-4.2.2/2021: RMM nedoporučuje zahájení převodu terminálů IDS JMK na ul.
Brněnská smyčka I., II. do doby vypořádání majetkových vztahů k dotčeným pozemkům a ukládá
MO písemně vyzvat JMK k aktivitám v řešení převodu pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových a Dopravního podniku města Brna na město Modřice.
Usnesení 50R-4.3/2021: RMM bere na vědomí výzvu pí S. B. a p. P. Š. ve věci řešení stavu a
provozu kolem dětského hřiště na ul. Rybníček a pověřuje MO podnikáním dalších kroků ke
zklidnění lokality dle jednání ze dne 04.08.2021.
Usnesení 50R-4.4/2021: RMM bere na vědomí žádost o zachování textilní folie na oplocení části
pozemku parc. č. 2033 a vyzývá žadatelku k předložení PD rozhledových trojúhelníků ve vztahu
k zajištění bezpečnosti na křižovatce nám. Míru – Hybešova.
Usnesení 50R-4.5/2021: RMM schvaluje úhradu nájemného nebytových prostor města Modřice
nájemci Patriku Ilášovi v plné výši stanoveného nájemného od 01.09.2021.
Usnesení 50R-4.6/2021: RMM schvaluje pronájem Městské haly Modřice Českému
nohejbalovému svazu pro soustředění reprezentace ČR mužů v době 20. – 21.11.2021 v rozsahu
celé haly po dobu 8 hod./den za cenu 1.000,- Kč/hod.

strana 3 z 4
Zpracovala Lenka Knotková, DiS

Usnesení č. 50/2021 ze schůze RMM
volební období 2018-2022
ze dne 17.08. 2021

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

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 50R-6.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.19/2021 ze dne 11.08.2021 z jednání
KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem.
Usnesení 50R-6.2/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za
období od 01.07.2021 do 31.07.2021.
Bod 7 – Návrh programu 15. zasedání ZMM
Usnesení 50R-7.1/2021: RMM bere na vědomí nástin programu 15. zasedání ZMM.
Usnesení 50R-7.2/2021: RMM bere na vědomí přípravu a rozpracování jednotlivých bodů
programu.

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 50R-8.1/2021: RMM bere na vědomí informaci o možnosti přihlásit se k účasti na dvou
soudních řízení u Krajského soudu v Brně ve věci zrušení části Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
podanou radním JMK Mgr. Malečkem a schvaluje neúčast města Modřice na těchto soudních
řízení.
Usnesení 50R-8.2/2021: RMM bere na vědomí informace o Plánu dopravní obslužnosti JMK pro
období let 2022 až 2026.
Usnesení 50R-8.3/2021: RMM bere na vědomí termín veřejného projednání o Návrhu změny č. 1
ÚP Moravany a pověřuje místostarostku města a vedoucí MO účastí na veřejném projednání.
Usnesení 50R-8.4/2021: RMM schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů od 01.09.2021 počet pracovníků města
Modřice ve výši 55 zaměstnanců.
Usnesení 50R-8.5/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 9/2021 Příspěvky nepodnikajícím
fyzickým osobám.
Usnesení 50R-8.6/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č. 10/2021 Ceník služeb poskytovaných
městem Modřice.
Usnesení 50R-8.7/2021: RMM souhlasí se zařazením ZŠ Modřice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, v rámci ORP Šlapanice jako školy pro poskytování jazykové přípravy
žáků cizích státních příslušníků.
Usnesení 50R-8.8/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace, účast v projektu z MŠMT CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022587 Podpora vzdělávání v ZŠ
Modřice III.
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Usnesení 50R-8.9/2021: RMM bere na vědomí jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky
malého rozsahu „Revitalizace veřejného prostranství Husova/Komenského“ nabídku společnosti
ZEMAKO-KAVYL – revitalizace veřejného prostranství Husova/Komenského ve výši 5.780.507,22
Kč bez DPH a doporučuje ZMM navýšení částky o 1.300.000,- Kč k pokrytí nákladů na investici
v rozpočtu města Modřice na rok 2021.
Usnesení 50R-8.10/2021: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu akce „Kamerový systém – Modřice a jeho následný servis“ nabídku uchazeče Robert
Bayer, IČ 75787229 ve výši 993.325,- Kč bez DPH za provedení kamerového systému a ceny
úkonů servisní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy.

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

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

