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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  5599//22002222  
 z 59. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. února 2022 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

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

předseda KV Procházka)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou 

RMM schvaluje navržený program 59. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 59R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM.  

 

Bod 2 – Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP – Ing. Chybíková 

Usnesení 59R-2.1/2022: RMM bere na vědomí komplexní Hodnocení činnosti KSDÚP za období 

od února 2021 do února 2022. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 59R-3.1/2022: RMM schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem č. 

090920202/MM/01.01.2022 ev. č. 2022/0029 na likvidaci odpadů z veřejných ploch v ceně 

80.000,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a společností AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., IČ 49356089 (zhotovitel). 

 

Usnesení 59R-3.2/2022: RMM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu na nákup kancelářských 

potřeb v roce 2022 za min. celkovou hodnotu 150.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(kupující) a společností KAMPI OFFICE s.r.o., IČ 25344170 (prodávající). 

 

Usnesení 59R-3.3/2022: RMM schvaluje Smlouvu ev. č. 2021/0004/2 o poskytnutí připojení k síti 

VO Příloha č. 1 ke Smlouvě č. NS-P-071-2020 na zajištění dodávky NN a údržby VO podchodu 

zastávky Cihelna na ul. Vídeňská za cenu 29.314,52 Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(odběratel) a Technickými sítěmi Brno, a.s., IČ 25512285 (poskytovatel). 

 

Usnesení 59R-3.4/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 6 ev. č. 0210/2015/6 ke smlouvě č. 3511 o 

spolupráci v oblasti finanční kontroly vč. plánu finanční kontroly v roce 2022 a Smlouvy o 

zpracování osobních údajů na provedení finančního auditu hospodaření města v roce 2022 za 

cenu 65.600,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (klient) a společností Moore audit CZ, s.r.o., IČ 

09275444 (kontrolor). 

 

Usnesení 59R-3.5/2022: RMM schvaluje Smlouvu ev. č. 0031/2022 o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě stavby „16010-063611 VPIC Modřice DIOS rezidence“ rozvody veřejné 

komunikační sítě umístěné do pozemku parc. č. 2049/4 a 2052/1 v celkové délce cca 12 m za 

jednorázovou úplatu dle sazebníku města Modřice mezi městem Modřice (vlastník) a společností 

CETIN a.s., IČ 04084063 (CETIN). 

 

Usnesení 59R-3.6/2022: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-001030069524/00Z-ELSP ev. č. 

0032/2022 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Modřice, Mayerova, smyčka 

NN, Mykovych“ vedenou v pozemku parc. č. 242/1 za jednorázovou úplatu dle sazebníku města 
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Modřice mezi městem Modřice (budoucí povinná) a společností EG.D, a.s., IČ 28085400 (budoucí 

oprávněná). 

 

Usnesení 59R-3.7/2022: RMM schvaluje Smlouvu ev. č. 0033/2022 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene na umístění stavby „Přeložka NTL přípojky pro RD Modřice, Brněnská 488, č. st. 

8800106816“ do pozemku parc. č 2056/1 za jednorázovou úhradu věcného břemene dle 

Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Modřice mezi 

městem Modřice (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (budoucí 

oprávněný). 

 

Usnesení 59R-3.8/2022: RMM schvaluje Servisní smlouvu ev. č. 2022/0038 na zajištění 

preventivních prohlídek a operativního servisu na zařízení systému měření a regulace teploty vody 

a vzduchu v objektu Městské haly Modřice za cenu 23.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a společností Domat Control Systém s.r.o., IČ 27189465 (zhotovitel). 

 

Usnesení 59R-3.9/2022: RMM schvaluje text Smlouvy o dílo č. 002/2022 na pořízení elektrické 

úřední desky za cenu 329.900,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a společností 

GROUP 24 INNOVATIONS s.r.o., IČ 09665498 (zhotovitel), doporučuje ZMM zařadit částku na 

pořízení do rozpočtu města a po schválení zařazení částky do rozpočtu města pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 59R-4.1/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti části pozemku 

parc. č. 1690/187. 

 

Usnesení 59R-4.2/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti pozemku parc. č. 

2083 o výměře 968 m². 

 

Usnesení 59R-4.3/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky klubovny 1 o výměře 47 m² 

ve 2. NP dvorního traktu radnice č.p. 93 pro činnost rodinného centra od 01.04.2022 každé pondělí 

14:45 – 16:00 a čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. 

 

Usnesení 59R-4.4/2022: RMM zamítá umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o. na 

pozemcích města Modřice. 

 

Usnesení 59R-4.5/2022: RMM schvaluje firmě Delicomat s.r.o. nájemné za 2ks nápojových a 

svačinových automatů umístěných v Městské hale Modřice ve výši 500,- Kč/měs./ks. 

 

Usnesení 59R-4.6/2022: RMM schvaluje pronájem klubovny 1 o výměře 47 m² ve 2. NP dvorního 

traktu radnice č.p. 93 na zdravotní cvičení pro dospělé každý čtvrtek od 17:30 do 20:30 hod. za 

cenu 50,- Kč/hod. pí Miluši Čičmanské a pověřuje MO zveřejněním záměru pronájmu. 

 

Usnesení 59R-4.7/2022: RMM bere na vědomí žádost Dětského folklorního kroužku, z.s., IČ 

08839310 o mimořádnou dotaci na rok 2022 na úhradu nájemného v Městské hale Modřice a na 

nákup digitálního klavíru vše v celkové výši 25.000,- Kč a postupuje žádost do projednání v ZMM 

s doporučením schválení dotace. 
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Usnesení 59R-4.8/2022: RMM schvaluje zvláštní nájemné na pronájem areálu Pod Kaštany 

v termínu 08.-12.08.2022 za účelem pořádání příměstského tábora ve výši 6.000,- Kč vč. DPH 

spolku Dubové lístky, z.s., IČ 14165155. 

 

Usnesení 59R-4.9/2022: RMM schvaluje připojení města Modřice k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ dne 10.03.2022. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 

 

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

Usnesení 59R-6.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 2/2022 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 59R-6.2/2022: RMM schvaluje přidělení městského bytu č. 5 v BD Sadova 563 p. Janu 

Höklovi. 

 

Usnesení 59R-6.3/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 2/2022 z jednání KŽP a plně souhlasí se 

závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 59R-6.4/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.01.2022 do 31.01.2022. 

 

Bod 7 – Návrh programu 17. zasedání ZMM 

Usnesení 59R-7.1/2022: RMM schvaluje program 17. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 59R-7.2/2022: RMM bere na vědomí rozpracování jednotlivých bodů programu 17. 

zasedání ZMM. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 59R-8.1.1/2022: RMM schvaluje aktualizaci složení krizového štábu v Plánu činnosti 

orgánů města Modřice při vzniku mimořádné události. 

 

Usnesení 59R-8.1.2/2022: RMM schvaluje aktualizaci interní směrnici č. 10/2019 Evidence, 

účtování a odpisy majetku, operativní evidence. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

 

Usnesení 59R-8.1.3/2022: RMM schvaluje aktualizaci interní směrnice č. 7/2020 Oceňování 

majetku reálnou hodnotou. 

  

Usnesení 59R-8.2.1/2022: RMM schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

zhotovitele akce „Oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu – lokalita Za Humny“ Ing. 

Josefa Šišku – starostu, Bc. Květoslav Höklovou – vedoucí MO, Bc. Elenu Halvovou – referentka 

MO, Ing. Martina Šimka – administrátora VŘ a Bc. Jaromíra Pešku – zástupce BVK a.s. 

 

Usnesení 59R-8.2.2/2022: RMM schvaluje náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek na zhotovitele akce „Oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu – lokalita Za 
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Humny“ Ing. Hanu Chybíkovou – místostarostku, Mgr. Veroniku Žaloudkovou – vedoucí OVV a 

Ing. Petra Šindlera – zástupce BVK a.s. 

  

Usnesení 59R-8.3/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zpracování PD pro přípravné práce – bourání, statické zajištění, sanační a stavební 

úpravy objektu Měšťanského domu nám. Svobody č.p. 171“ nabídku společnosti „Schwerpunkt 

architekti“ sdružení architektů zastoupenou Ing. arch. Filipem Hermannem, IČ 07311800 ve výši 

570.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem objednávky. 

  

Usnesení 59R-8.4.1/2022: RMM schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 

dodavatele díla „Rekonstrukce fotbalového hřiště Modřice, parc. č. 994/1 v k.ú. Modřice“ včetně 

textu Smlouvy o dílo, obchodních podmínek a požadavků zadavatele na kvalifikaci uchazečů. 

 

Usnesení 59R-8.4.2/2022: RMM schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

dodavatele díla „Rekonstrukce fotbalového hřiště Modřice, parc. č. 994/1 v k.ú. Modřice“ Ing. 

Josefa Šišku – starostu, Ing. Hanu Chybíkovou – místostarostku, Bc. Elenu Halvovou – referentku 

MO, p. Libora Kočíře – stavebního technika a Ing. Martina Šimka – administrátora VŘ. 

 

Usnesení 59R-8.4.3/2022: RMM schvaluje náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek na dodavatele díla „Rekonstrukce fotbalového hřiště Modřice, parc. č. 994/1 v k.ú. 

Modřice“ Ing. Pavla Dolečka – radní, Bc. Květoslavu Höklovou – vedoucí MO a Bc. Jana 

Konečného – referenta OVV. 

 

Usnesení 59R-8.5/2022: RMM bere na vědomí finanční rozvahu zaměstnanců ZŠ Modřice 

placených zřizovatelem pro rok 2022. 

 

Usnesení 59R-8.6.1/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice RÚZ za rok 2021 a schvaluje rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 144.243,51 Kč do rezervního 

fondu. 

   

Usnesení 59R-8.6.2/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice využití rezervního fondu ve výši 

144.243,51 Kč na úhradu ztráty z hlavní činnosti v roce 2021. 

   

Usnesení 59R-8.7/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice 3. rozpočtovou změnu rozpočtu ZŠ Modřice 

na rok 2021 na straně příjmů ve výši 7.363.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 7.507.000,- Kč. 

Rozdíl bude dorovnán z rezervního fondu ZŠ Modřice. 

   

Usnesení 59R-8.8/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice odpisový plán majetku na rok 2022 v celkové 

výši odpisů 2.113.358,- Kč. 

   

Usnesení 59R-8.9/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice 2. změnu investičního plánu na rok 2022 

spočívající v úpravě výše odpisů majetku na 2.113.358,- Kč. 

 

Usnesení 59R-8.10/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice pronájem travnatého hřiště pro okrskové a 

dvě okresní finále McDonald´s Cup 2022 ve dnech 25.04., 03.05. a 05.05.2022 za ceny dle ceníku 

pronájmů pro modřické spolky a organizace. 
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Usnesení 59R-8.11/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice odpisový plán majetku na rok 2022 

v celkové výši odpisů 782.508,60 Kč. 

 

Usnesení 59R-8.12/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice 1. rozpočtovou změnu čerpání investičního 

fondu v roce 2022 po změně ve výši čerpání 746.000,- Kč. 

   

Usnesení 59R-8.13/2022: RMM bere na vědomí konání zápisu do MŠ Modřice  dne 02.05.2022 a 

ukládá matrice města Modřice vytvoření a předání seznamu dětí s trvalým bydlištěm v Modřicích 

narozených od 01.09.2016 do 31.08.2017 MŠ Modřice. 

  

Usnesení 59R-8.14/2022: RMM schvaluje ředitelce MŠ Modřice Bc. Monice Čechovské odměnu 

ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu MŠ MT za období od září 2021 do ledna 2022. 

    

Usnesení 59R-8.15/2022: RMM souhlasí s natočením reportáže o městě Modřice pro televizi 

INFO TV Brno v délce max. 5 min. za cenu 24.500,- Kč bez DPH. 

    

Usnesení 59R-8.16/2022: RMM zamítá propagaci města Modřice ve speciálu přílohy deníku MF 

Dnes Náš kraj a týdeníku 5plus2 dne 25.03.2022 za cenu 12.000,- Kč bez DPH. 

    

Usnesení 59R-8.17/2022: RMM zamítá prezentaci města Modřice v publikaci „Města a obce“ 

vydávané firmou PIP s.r.o. za cenu 2.450,- Kč vč. DPH. 

    

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


