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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  5544//22002211  
 z 54. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. října 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)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou  

RMM schvaluje navržený program 54. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 54R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM. 

 

Bod 2 – Výroční zpráva o činnosti KŽP  

Usnesení 54R-2.1/2021: RMM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Komise životního 

prostředí za uplynulé roční období. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 54R-3.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktur firmě Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Brno za provedené práce v měsíci září 2021 na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba 

jídelny“ ve výši 2.869.006,46 Kč bez DPH dle Smlouvy o dílo, 554.590,96 Kč bez DPH dle Dodatku 

č. 1 Smlouvy o dílo a 65.980,- Kč bez DPH za opravu příjezdové komunikace k ZŠ. 

 

Usnesení 54R-3.2/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě POZIMOS a.s. za provedené práce 

v měsíci září 2021 na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 1.726.355,91 Kč bez 

DPH.  

   

Usnesení 54R-3.3/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba 

nové požární zbrojnice Modřice“, který upravuje celkovou cenu díla dle změnových listů č. 4-16 na 

nově 15.505.402,70 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou POZIMOS, a.s., Zlín, 

IČ 00147389 (zhotovitel). 

 

Usnesení 54R-3.4/2021: RMM schvaluje Příkazní smlouvu na výkon Příkazníka v organizování a 

věcném zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Zajištění činností spojených se 

sběrem, přepravou a zpracováním odpadů v Modřicích“ za cenu 120.000, Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (příkazce) a společností IKIS tender s.r.o., IČ 09102761 (příkazník). 

 

Usnesení 54R-3.5/2021: RMM schvaluje Aktualizaci servisní smlouvy č. K8007 na zajištění 

servisu zdvihacích zařízení v objektu radnice za cenu 1.090,- Kč/měs. bez DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou OTIS a.s. Břeclav, IČ 42324254 (zhotovitel). 

 

Usnesení 54R-3.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-014330068378/001-ADS o zřízení 

věcného břemene umístění stavby „Modřice, Krakovská 39, st. úp.“ do pozemku parc. č. 2022/1 za 

jednorázovou úplatu 5.370,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinná) a společností EG.D, 

a.s., IČ 28085400 (oprávněná).  
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Usnesení 54R-3.7/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-014330065991/003 o zřízení věcného 

břemene umístění stavby „Modřice, Brněnská, rozs. kNN, BAUMIT“ do pozemku parc. č. 2124/2 za 

jednorázovou úplatu 5.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinná) a společností EG.D a.s., 

IČ 28085400 (oprávněná). 

 

Usnesení 54R-3.8/2021: RMM schvaluje Smlouvu č. BM 001030064221/001-BRIX o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Modřice, Prusinovského, smyčka NN, Zetelová“ 

umístěné do pozemku parc. č. 2025/1 za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (budoucí povinná) a společností EG.D, a.s., IČ 28085400 (budoucí oprávněná). 

 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 54R-4.1/2021: RMM schvaluje zveřejnění prodeje nemovitosti pozemku parc. č. 1246 o 

výměře 146 m² tvořící funkční celek s přilehlým RD soukromých vlastníků. 

 

Usnesení 54R-4.2/2021: RMM bere na vědomí žádost společnosti AFT Service s.r.o. o odkup 

pozemku parc. č. 1690/187 o výměře 126 m² a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 54R-4.3/2021: RMM zamítá pronájem pozemku parc. č 994/39 Ing. R. N. 

 

Usnesení 54R-4.4/2021: RMM schvaluje odstranění chodníku sousedícího bezprostředně 

s oplocením u RD v lokalitě Rybníček umístěného částečně na pozemcích parc. č. 2031/1, 

2031/19 a 2031/20. Plocha po odstranění bude zatravněna. 

 

Usnesení 54R-4.5/2021: RMM bere na vědomí žádost p. J. B. o odevzdání obecního bytu 

k 31.12.2021 a pověřuje SZK provedením šetření k možnému přidělení bytu p. T. F. 

 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 54R-5.1/2021: RMM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 4350/30/2 na pronájem 

bytu č. 30 v Pasivním bytovém domě pro seniory k 30.11.2021 uzavřené mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a p. J. K. (nájemce). 

 

Usnesení 54R-5.2/2021: RMM schvaluje přidělení bytu č. 30 v Pasivním bytovém domě pro 

seniory p. J. A. s účinností od 01.12.2021 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

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

Usnesení 54R-6.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č.21/2021 ze dne 13.10.2021 z jednání 

Komise stavebně dopravní a územního plánování a souhlasí se závěry navrženými komisí 

k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 54R-6.2/2021: RMM bere na vědomí zápis č.23 ze dne 15.09.2021 ze zasedání 

Finančního výboru a postupuje jej do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 54R-6.3/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.09.2021 do 30.09.2021. 
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Bod 7 – Nástin programu 16. zasedání ZMM 

Usnesení 54R-7.1/2021: RMM bere na vědomí Nástin programu 16. zasedání ZMM dne 

6.12.2021. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 54R-8.1/2021: RMM bere na vědomí oznámení společného jednání o návrhu ÚP 

Popovice a pověřuje starostu města a vedoucí MO účastí na veřejném projednání a zpracováním 

případných připomínek ve stanovených termínech. 

 

Usnesení 54R-8.2/2021: RMM bere na vědomí oznámení o veřejném projednání Návrhu změn 

Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno. 

 

Usnesení 54R-8.3/2021: RMM bere na vědomí Oznámení o veřejném projednání Návrhu změny 

Územního plánu města Brna B5/19/2021-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole – 

Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 

území. 

 

Usnesení 54R-8.4/2021: RMM v souladu s ust. §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) interní směrnice č. 

10/2017, Pracovní řád schvaluje Ing. Petru Jahodovi – provoznímu managerovi Městské haly 

Modřice osobní ohodnocení ve výši 30% s účinností od 01.11.2021. 

 

Usnesení 54R-8.5/2021: RMM schvaluje zahájení zadávacího řízení předběžným oznámením 

podle § 58 odst. 2 Zákona o veřejných zakázkách, jímž ve stanovené lhůtě vyzývá všechny 

potenciální zájemce k projevení předběžného zájmu na zajištění činností spojených se sběrem, 

přepravou a zpracováním odpadů v Modřicích. 

 

Usnesení 54R-8.6.1/2021: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na administraci veřejné 

zakázky výběru dodavatele na dodávky plynu ve výši 80.000,- Kč bez DPH předloženou firmou 

IKIS tender s.r.o., IČ 09102761. 

   

Usnesení 54R-8.6.2/2021: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na administraci veřejné 

zakázky výběru dodavatele na dodávky elektrické energie ve výši 80.000,- Kč bez DPH 

předloženou firmou IKIS tender s.r.o., IČ 09102761. 

 

Usnesení 54R-8.7/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice 1. změnu investičního plánu na rok 2021 ve 

výši 477.957,41 Kč. 

 

Usnesení 54R-8.8/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice 2. změnu odpisového plánu majetku ZŠ 

Modřice na rok 2021 po změně v celkové výši 1.874.955,- Kč. 

 

Usnesení 54R-8.9/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení nepotřebného a poškozeného 

majetku v celkové hodnotě 73.950,20 Kč dle předloženého soupisu ze dne 14.10.2021. 

 

Usnesení 54R-8.10/2021: RMM bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Modřice za školní rok 

2020/2021. 
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Usnesení 54R-8.11/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice Zprávu o činnosti MŠ Modřice ve školním 

roce 2020/2021. 

 

Usnesení 54R-8.12/2021: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření provozu MŠ Modřice ve dnech 

27.12.2021 až 31.12.2021 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci. 

 

Usnesení 54R-8.13/2021: RMM schvaluje zapojení města Modřice do Auditu Family Friendly 

Community. 

 

Usnesení 54R-8.14/2021: RMM pověřuje Odbor vnitřních věcí prověřením možnosti povolení 

rybolovu na rybníku při ul. Masarykova. 

 

Usnesení 54R-8.15/2021: RMM schvaluje RO č. 11/2021 na straně příjmů po RO ve výši 

161.334/800,- Kč, na straně výdajů po RO ve výši 183.911.700,- Kč, se schodkem ve výši 

22.576.900,- Kč a úhradou splátek úvěrů ve výši 8.766.000,- Kč. Schodek rozpočtu a úhrada 

splátek úvěrů budou kryty z rozpočtové rezervy let minulých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


