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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  5522//22002211  
 z 52. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 21. září 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 52. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 52R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM.  

 

Bod 2 – Rozpracování usnesení z 15. zasedání ZMM 

Usnesení 52R-2.1/2021: RMM bere na vědomí rozpracování úkolů z 15. zasedání ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 52R-3.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě POZIMOS a.s. za provedené práce 

v měsíci srpnu 2021 na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 1.706.207,34 Kč 

bez DPH.  

 

Usnesení 52R-3.2/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě Moravská stavební unie – MSU 

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

přístavba jídelny“ ve výši 2.808.090,72 Kč bez DPH. 

   

Usnesení 52R-3.3/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 250.000,- 

Kč na odstranění škod způsobených tornádem v červnu 2021 mezi městem Modřice(dárce) a obcí 

Hrušky, IČ 00283185 (obdarovaný). 

 

Usnesení 52R-3.4/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 250.000,- 

Kč na odstranění škod způsobených tornádem v červnu 2021 mezi městem Modřice(dárce) a obcí 

Lužice, IČ 44164343 (obdarovaný). 

 

Usnesení 52R-3.5/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 250.000,- 

Kč na odstranění škod způsobených tornádem v červnu 2021 mezi městem Modřice(dárce) a obcí 

Mikulčice, IČ 00285102 (obdarovaný). 

 

Usnesení 52R-3.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 250.000,- 

Kč na odstranění škod způsobených tornádem v červnu 2021 mezi městem Modřice(dárce) a 

městysem Moravská Nová Ves, IČ 00283363 (obdarovaný). 

 

Usnesení 52R-3.7/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o dílo č. 2021/0081 na 

zpracování změny č. 1 ÚP Modřice, který upravuje cenu díla na 390.000,- Kč bez DPH, rozšiřuje 

rozsah prací o uvedení návrhu ÚP Modřice do souladu se změnou č. 1 a 2 ZÚR JMK, rozšiřuje 

rozsah o zpracování hranice stávajícího zastavěného území a upravuje termín dokončení mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou Urbanismus, architektura, design-studio, spol. s r.o., IČ 

44964072 (zhotovitel). 
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Usnesení 52R-3.8/2021: RMM schvaluje Kupní smlouvu č. K65590/Z07717/D na nákup 

náhradních filtračních karet do VZT v Pasivním bytovém domě pro seniory v ceně 22.720,- Kč bez 

DPH mezi městem Modřice (kupující) a firmou ATREA s.r.o., IČ 63144473 (prodávající). 

 

Usnesení 52R-3.9/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby mikropilot 

k zajištění RD Havlíčkova 186 v pozemku parc. č. 2027/1 mezi městem Modřice (vlastník 

pozemku) a pí L. T. (stavebník). 

 

Usnesení 52R-3.10/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby mikropilot 

k zajištění RD Havlíčkova 185 v pozemku parc. č. 2027/1 mezi městem Modřice (vlastník 

pozemku) a p. Z. K. (stavebník). 

 

Usnesení 52R-3.11/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu podkrovní místnosti šaten v areálu 

fotbalového hřiště každé út. a čt. od 18 do 19 hod. v ceně 100,- Kč/hod. mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a pí Kamilou Šulovou (nájemce). 

 

Usnesení 52R-3.12.1/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu MHM ke sportovní činnosti 

futsalového klubu FC ATRAPS Modřice mezi městem Modřice (pronajímatel) a klubem FC 

ATRAPS z.s., IČ 27049884 (nájemce). 

 

Usnesení 52R-3.12.2/2021: RMM ruší platnost usnesení č. 47R-3.15/2021. 

 

Usnesení 52R-3.13/2021: RMM schvaluje Servisní smlouvu na zajištění servisních prací 2 ks 

opon v MHM v ceně 16.000,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a společností 

SPORT CLUB s.r.o., IČ 26845431 (zhotovitel). 

 

Usnesení 52R-3.14/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení upravující zpětný odběr prostřednictvím sběrového dvora města Modřice mezi 

městem Modřice (obec) a společností ASEKOL a.s., IČ 27373231 (Asekol). 

 

Usnesení 52R-3.15/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí hudební produkce na předhodové 

zábavě Svatováclavských hodů dne 24.09.2021 za cenu 14.300,- Kč mezi městem Modřice 

(pořadatel) a Vojtěchem Halašem, Lidová hudba za oponou (poskytovatel). 

 

Usnesení 52R-3.16/2021: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 

5.000,- Kč na pokrytí nákladů konání Svatováclavských hodů 2021 mezi městem Modřice 

(obdarovaný) a firmou KAMOKO, s.r.o., IČ 25586033 (dárce). 

 

Usnesení 52R-3.17/2021: RMM schvaluje přílohu č. 4 Standardy složení komunálních odpadů a 

podíl obalové složky účinné od 01.10.2021 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů mezi městem Modřice (objednatel) a firmou EKO-KOM, a.s., IČ 25134701 

(zhotovitel). 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 52R-4.1/2021: RMM schvaluje zveřejnění pronájmu reklamní plochy o velikosti 5,1 x 

2,4m umístěné na pozemku parc. č. 1977/74 za minimální cenu 1.500,- Kč/m²/rok bez DPH. 
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Usnesení 52R-4.2/2021: RMM bere na vědomí žádost pí L. B. o odkup pozemku parc. č. 1246 o 

výměře 146 m², pověřuje MO zveřejněním záměru prodeje a přípravou podkladů k projednání na 

16. řádném zasedání ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 52R-4.3/2021: RMM schvaluje bezplatné poskytnutí sběrných nádob na tříděný odpad 

pořízených v rámci projektu „Systém sběru odpadů v Modřicích reg. číslo projektu 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011911“ do užívání občanům a společenstvím vlastníků bytových 

jednotek za podmínek stanovených v předávacím protokolu s tím, že uplynutím doby 5 let přejde 

nádoba do vlastnictví občana, resp. společenství vlastníků bytových jednotek. 

 

Usnesení 52R-4.4/2021: RMM bere na vědomí žádost nájemníků BD Sadova 563 o zřízení 

balkonových lodžií a pověřuje MO zařazením finančních prostředků na zpracování PD do rozpočtu 

města dle finančních možností a přípravou případné realizace po uplynutí záručních lhůt na 

zateplení objektu. 

 

Usnesení 52R-4.5/2021: RMM bere na vědomí žádost společnosti KORDIS JMK, a.s. o spolupráci 

na zajištění pronájmu volných prostor zázemí pro cestující na smyčce tramvaje č. 2 ul. Brněnská a 

schvaluje výpomoc města Modřice při hledání nájemce. 

 

Usnesení 52R-4.6/2021: RMM bere na vědomí nabídku firmy Projekce ZTI, Kateřiny Stratilové na 

zpracování PD vodovodu ulice Luční a pověřuje MO postupem zpracování PD inženýrských sítí 

obdobně jeho v ul. Zahrádky. 

 

Usnesení 52R-4.7/2021: RMM bere na vědomí žádost futsalového klubu FC ATRAPS z.s. o 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu MHM pro působení B-týmu v Modřicích a pověřuje 

vedoucího MHM přípravou dodatku do příští schůze RMM. 

 

Usnesení 52R-4.8/2021: RMM schvaluje vyplacení zvláštního příspěvku na školní kurz ve výši 

1.000,- Kč pí S. M. pro dceru A. M., pí P. D. pro syna N. D. a pí A. D. pro dceru M. V., který bude 

zaslán na ZŠ Modřice. 

 

Usnesení 52R-4.9/2021: RMM schvaluje SVJ Sadova 577 umístění lavičky pod břízou na severní 

straně BD Sadova 577. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 52R-5.1/2021: RMM schvaluje výpověď z nájemní smlouvy č. 4350/3/33/1 uzavřené 

s Ing. J. Š. na byt č. 33 v Pasivním bytovém domě pro seniory ke dni 30.09.2021. 

 

Usnesení 52R-5.2/2021: RMM schvaluje pronájem bytu č. 33 v Pasivním bytovém domě pro 

seniory panu A. H. od 01.11.2021 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 52R-5.3.1/2021: RMM schvaluje s účinností od 01.11.2021 zrušení noční služby 

recepčních v Pasivním bytovém domě pro seniory z důvodu její nepotřebnosti a z důvodu snížení 

doplatku města na provoz a obsluhu Pasivního bytového domu pro seniory. 

 

Usnesení 52R-5.3.2/2021: RMM schvaluje s účinností od 01.11.2021 organizační změnu 

v provozu Pasivního bytového domu pro seniory spočívající ve snížení počtu pracovních míst na 

pozici recepční Pasivního bytového domu pro seniory z počtu 4 na počet 3 recepční. 



strana 4 z 5    Usnesení č. 52/2021 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS   ze dne 21.09. 2021 

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

 

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

Usnesení 52R-6.1.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.20/2021 z elektronického jednání Komise 

stavebně dopravní a územního plánování a souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým 

projednávaným žádostem mimo stanovisko k žádosti Ing. Novotného. 

 

Usnesení 52R-6.1.2/2021: RMM schvaluje předložené stanovisko Komise stavebně dopravní a 

územního plánování k PD Bytový dům Hřbitovní předložené Ing. N. 

 

Usnesení 52R-6.2/2021: RMM bere na vědomí zápis č.4/2021 ze dne 20.09.2021 z Komise 

životního prostředí a souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným 

žádostem. 

 

Usnesení 52R-6.3/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.08.2021 do 31.08.2021. 

 

Usnesení 52R-6.4/2021: RMM bere na vědomí Zápis ze dne 13.09.2021 k obnově činnosti 

Muzejního spolu Modřice a schvaluje obnovenou činnost MS Modřice v prostorách muzea 

Modřice. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 52R-7.1.1/2021: RMM schvaluje text Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DSP, PDPS, IČ, SP, AD“. 

 

Usnesení 52R-7.1.2/2021: RMM schvaluje text Smlouvy o projektové přípravě akce „III/15278 

Modřice, ul. Masarykova – DSP, PDPS, IČ, SP“. 

     

Usnesení 52R-7.1.3/2021: RMM schvaluje text Smlouvy o zajištění výkonu AD na akci „III/15278 

Modřice, ul. Masarykova“ 

 

Usnesení 52R-7.1.4/2021: RMM schvaluje za člena hodnotící komise veřejné zakázky „III/15278 

Modřice, ul. Masarykova – DSP, PDPS, IČ, SP, AD“ Ing. Josefa Šišku - starostu. 

 

Usnesení 52R-7.1.5/2021: RMM schvaluje za náhradníka člena hodnotící komise veřejné zakázky 

„III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DSP, PDPS, IČ, SP, AD“ Ing. Hanu Chybíkovou - 

místostarostku. 

 

Usnesení 52R-7.2/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice přijetí věcného daru 18 kbelíků nátěru 

Baumit IonitColor v celkové hodnotě 34.151,- Kč na výmalbu budovy ZŠ od společnosti BAUMIT, 

spol. s r.o. 

 

Usnesení 52R-7.3/2021: RMM bere na vědomí plán spolupráce mezi ZŠ Modřice a MŠ Modřice 

k zajištění optimálního přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání. 

 

Usnesení 52R-7.4/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení nepotřebného a poškozeného 

majetku v celkové hodnotě 527.130,- Kč dle předloženého soupisu ze dne 17.09.2021. 
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Usnesení 52R-7.5/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice 1. rozpočtovou změnu rozpočtu ZŠ Modřice 

pro rok 2021 bez dopadu do příspěvku města Modřice na provoz ZŠ Modřice. 

   

Usnesení 52R-7.6/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice 2. rozpočtovou změnu čerpání investičního 

fondu v roce 2021 v celkové výši 476.525,- Kč. 

   

Usnesení 52R-7.7/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice 1. změnu odpisového plánu majetku MŠ 

Modřice na rok 2021 ve výši 774.492,60 Kč. 

 

Usnesení 52R-7.8/2021: RMM schvaluje RO. Č. 9/2021 na strna příjmů po RO ve výši 

160.338.600,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 182.635.800,- Kč, financováním ve výši 

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

kryty z rozpočtové rezervy let minulých.   

 

  Usnesení 52R-7.9/2021: RMM schvaluje Návštěvní řád dětského hřiště Rybníček. 

 

Usnesení 52R-7.10/2021: RMM zamítá členství a finanční příspěvek spolku NAŠE ODPADKY, 

z.s., IČ. 10722289.  

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


