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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  5566//22002211  
 z 56. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 14. prosince 2021 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou 

RMM schvaluje navržený program 56. schůze RMM  

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 56R-1.1/2021: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM.  

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů ze 16. ZMM 

Usnesení 56R-2.1/2021: RMM bere na vědomí rozpracování úkolů uložených na 16. ZMM. 

 

Bod 3 – Zpráva o činnosti Redakční rady – Mgr. Strnadová  

Usnesení 56R-3.1/2021: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti Redakční rady Zpravodaje 

města Modřice za rok 2021. 

 

Bod 4 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 56R-4.1/2021: RMM schvaluje úhradu faktury firmě POZIMOS a.s., Zlín za provedené 

práce v měsíci listopadu 2021 na akci „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“ ve výši 

2.105.122,09 Kč bez DPH s pozastávkou dle Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 56R-4.2/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro 

ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR upravující poplatek za poskytovanou službu ve výši 

600,- Kč/měs. nebo 6.000,- Kč/rok v jednorázové úhradě mezi městem Modřice (město) a 

Dobrovolných svazkem Šlapanicko, IČ 04379322 (DSO). 

 

Usnesení 56R-4.3/2021: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a 

poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-220096832256_0 upravující rozsah poskytovaných 

služeb, slevu na nákup zboží a dobu trvání smlouvy mezi městem Modřice (účastník) a společností 

Vodafone Czech Republic a.s., IČ 2578001 (poskytovatel). 

 

Usnesení 56R-4.4/2021: RMM schvaluje Dílčí smlouvu OneNet Pevný internet k Rámcové 

smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-220096832256_0 zavádějící 

internetové připojení objektu nám. Svobody 93 za cenu 9.600,- Kč za 2 roky mezi městem Modřice 

(účastník) a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001 (poskytovatel). 

 

Usnesení 56R-4.5/2021: RMM schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet 

Hlasové služby k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-

220096832256_0 upravující poskytované jednotlivé tarify mezi městem Modřice (účastník) a 

společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001 (poskytovatel). 

 

Usnesení 56R-4.6/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 

v oblasti BOZP a PO pro objekty města Modřice v paušální ceně 7.833,- Kč/měs. na rok 2022 mezi 

městem Modřice (objednatel) a Jaroslavem Plškem, IČ 66520461 (poskytovatel). 
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Usnesení 56R-4.7/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 

v oblasti BOZP a PO pro Pasivní bytový dům pro seniory v paušální ceně 3.500,- Kč/měs. na rok 

2022 mezi městem Modřice (objednatel) a Jaroslavem Plškem, IČ 66520461 (poskytovatel). 

 

Usnesení 56R-4.8/2021: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 

v oblasti BOZP a PO pro Městskou halu Modřice a přilehlá sportoviště v paušální ceně 3.500,- 

Kč/měs. na rok 2022 mezi městem Modřice (objednatel) a Jaroslavem Plškem, IČ 66520461 

(poskytovatel). 

 

Usnesení 56R-4.9/2021: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330069191/001-ADS na umístění stavby „Modřice, Prusinovského, smyčka“ do pozemku parc. 

č. 2025/1 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinná) a EG. D, 

a.s., IČ 28085400 (oprávněná). 

 

Usnesení 56R-4.10/2021: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění proveden stavby „Přípojka vody, 

splaškové kanalizace, plynu, sjezdu a zpevněné plochy“ na pozemku parc. č. 2052/1 pro stavbu 

„Novostavba RD na parc. č. 210“ na ul. Prusinovského mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a 

Andreou Zefelovou (stavebník). 

 

Usnesení 56R-4.11/2021: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 14 za cenu 

400,- Kč/měs. na dobu určitou od 15.12.2021 do 28.02.2022 mezi městem Modřice (pronajímatel) 

a pí M. H. (nájemce). 

 

Bod 5 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 56R-5.1/2021: RMM uděluje souhlas spolku Tady to mám rád, z.s., IČ 27032582 

k zastavení nemovitosti budoucího objetu Nový domov vč. dotčených pozemků městu Brnu 

v hodnotě 10.439.000,- Kč do 01.11.2023. 

 

Usnesení 56R-5.2/2021: RMM schvaluje Dohodu o účasti na auditu Familyfriendlycommunity mezi 

městem Modřice a JMK, IČ 70888337. 

 

Bod 6 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 

 

Bod 7 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 56R-7.1/2021: RMM bere na vědomí zápis č. 23/2021 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 56R-7.2/2021: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.11.2021 do 30.11.2021. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 56R-8.1/2021: RMM schvaluje připomínky města Modřice k druhému opakovanému 

veřejnému projednání Návrhu ÚPMB. 

  

Usnesení 56R-8.2/2021: RMM schvaluje požadavky města Modřice k Vymezení koridoru VRT ve 

Změně č. 1 ÚP Modřice. 
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Usnesení 56R-8.3/2021: RMM bere na vědomí rozsah a finanční náklady na zpracování studie 

přístavby ZŠ Modřice na ul. Benešova a schvaluje ZŠ Modřice čerpání částky 235.950,- Kč 

z investičního fondu na úhradu zpracované studie přístavby ZŠ Modřice ul. Benešova. 

  

Usnesení 56R-8.4/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice 1. změnu investičního plánu na rok 2022 ve 

výši po změně 2.279.624,90 Kč. 

 

Radní Koubková opustila místnost 

 

Usnesení 56R-8.5/2021: RMM schvaluje ZŠ Modřice odměnu ředitelce Mgr. Koubkové ve výši 

59.000,- Kč. 

 

Radní Koubková se vrátila do místnosti 

 

Usnesení 56R-8.6/2021: RMM bere na vědomí Zápis o hlasování do školské rady při ZŠ Modřice 

a zvolené členy zastupující rodiče a pedagogické pracovníky. 

   

Usnesení 56R-8.7/2021: RMM schvaluje Interní směrnici č.12/2021 Plán zimní údržby místních 

komunikací ve městě Modřice. 

   

Usnesení 56R-8.8/2021: RMM schvaluje Nařízení města Modřice č.2/2021, kterým se vymezují 

úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


