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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  6611//22002222  
 z 61. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 22. března 2022 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 61. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 61R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM.  

 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 17. zasedání ZMM 

Usnesení 61R-2.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o rozpracování úkolů uložených na 17. 

zasedání ZMM. 

 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 61R-3.1/2022: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických 

komunikací č. E20224368 ev. č. 2022/0056 na službu internetu pro objekt Hybešova 596 za cenu 

400,- Kč/měs. bez DPH mezi městem Modřice (zákazník) a společností NetDataComm, s.r.o., IČ 

26923386 (poskytovatel). 

 

Usnesení 61R-3.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce ev. č. 2022/0060 klubovny č. 1 

v objektu nám. Svobody 93 mezi městem Modřice (půjčitel) a spolkem Dubové lístky, z.s., IČ 

14165155 (vypůjčitel). 

 

Usnesení 61R-3.3/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2022, ev. č. 2022/0057 ve výši 30.000,- Kč na provozní náklady, pronájem 

v MHM a konání příměstského tábora mezi městem Modřice (poskytovatel) a spolkem Dubové 

lístky, z.s., IČ 14165155 (příjemce). 

 

Usnesení 61R-3.4/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Modřice v roce 2022, ev. č. 2022/0058 ve výši 25.000,- Kč na pronájem v MHM a pořízení 

hudebního nástroje mezi městem Modřice (poskytovatel) a Dětským folklórním kroužkem Modřice, 

z.s., IČ 08839310 (příjemce). 

 

Usnesení 61R-3.5/2022: RMM schvaluje Darovací smlouvu ev. č. 2022/0061 na poskytnutí daru 

10.000,- Kč na zajištění činnosti organizace mezi městem Modřice (dárce) a spolkem Zdravotní 

klaun, o.p.s., IČ 26547953 (obdarovaný). 

 

Usnesení 61R-3.6/2022: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 14 v BD Za 

Humny za cenu 400,- Kč/měs. vč. DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí M. H. (nájemce). 
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Usnesení 61R-3.7/2022: RMM schvaluje Darovací smlouvu ev. č. 2022/0059 na poskytnutí daru 

výši 10.000,- Kč na zajištění konání Ženáčských hodů 2022 mezi městem Modřice (příjemce) a 

firmou SIMAF CZ s.r.o., IČ 26977770. 

 

Usnesení 61R-3.8/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy vydané pod sp. zn. 

OV/17977-2016/JAT a č. j. OV-ČJ/83099-16/JAT o umístění a provedení stavby Revitalizace 

sběrného dvora v Modřicích, která byla měněna změnou Veřejnoprávní smlouvy vydané pod sp. 

zn. OV/60726-2017/JAN a č.j. OV-ČJ/148362-17/JAN a prodloužené Dodatkem č. 1 vydaným pod 

sp. Zn. OV/15280-2018/JAR a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2. 

 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 61R-4.1/2022: RMM bere na vědomí investiční záměr výstavby BD Modřice, Náměstí na 

parc. č. 174, 175/1, 176/1, 176/3 a 176/4 při dodržení všech limitů stanovených v ÚP Modřice, při 

spolupráci v rámci zajištění infrastruktury města a požaduje předložení dalších stupňů PD 

k vyjádření a stanovení detailních podmínek výstavby. 

 

Usnesení 61R-4.2/2022: RMM schvaluje posun stožáru VO na ul. Masarykova pro stavbu RD na 

parc. č. 443/2 Ing. M. M. za podmínky realizace přesunu sloupu VO správcem VO města Modřice 

a úhradou všech nákladů s tím spojených. 

 

Usnesení 61R-4.3.1/2022: RMM ruší platnost usnesení 58R-2.7/2022 z 18.01.2022. 

   

Usnesení 61R-4.3.2/2022: RMM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 

1977/74 předloženou firmou ABC Nemo, a.s., IČ 26428351 a pověřuje starostu města a MO 

řešením způsobu odstranění betonových kotvících patek doposud ležících na dotčeném pozemku. 

 

Usnesení 61R-4.4/2022: RMM schvaluje Zahrádkářskému spolku Modřice, IČ 70877653 využití 

poskytnuté dotace v roce 2022 ve výši 18.000,- Kč na provozní náklady spolku a uspořádání 

tematického zájezdu v roce 2022. 

 

Usnesení 61R-4.5/2022: RMM schvaluje futsalovému klubu Žabinští Vlci, z.s., IČ 48512281 

ponížení doby nájmu v MHM od 01.03.2022 dle termínů stanovených žadatelem. 

 

Usnesení 61R-4.6/2022: RMM schvaluje cenovou kalkulaci na opravu poškozené podlahy bytu č. 

6/39 v BD Za Humny za finančního příspěvku 6.000,- Kč nájemnicí pí J. a souhlasí s realizací 

opravy. 

 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 61R-5.1/2022: RMM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 21/1 v Pasivním bytovém domě 

pro seniory s p. I. D. z důvodu úmrtí k 21.03.2022 včetně Dohody o složení jistiny na vypořádání 

vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu. 

 

Usnesení 61R-5.2/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 4350/3/10/1 

uzavřené mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí M. G. (nájemce) k 30.04.2022. 
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Usnesení 61R-5.3/2022: RMM schvaluje přidělení bytu č. 21/1 v PBDS pí M. P., nar.1940 od 

01.05.2022 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 61R-5.4/2022: RMM schvaluje přidělení bytu č. 10/1 v PBDS p. V. Z., nar.1950 od 

01.05.2022 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

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

Usnesení 61R-6.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 3/2022 ze dne 16.03.2022 z jednání 

KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 61R-6.2/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 3/2022 ze dne 17.03.2022 z jednání KŽP 

a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 61R-6.3/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.02.2022 do 28.02.2022. 

 

Usnesení 61R-6.4/2022: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejníků ze dne 28.02.2022. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 61R-7.1/2022: RMM schvaluje Nařízení města Modřice č. 1/2022, kterým se ruší 

platnost Nařízení města Modřice č. 2/2021. 

  

Usnesení 61R-7.2/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 2/2022 Začlenění do kategorie 

činností požárního nebezpečí pro objekt Provozní budovy údržby a čištění města, Hybešova 596, 

Modřice. 

 

Usnesení 61R-7.3/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 3/2022 začlenění do kategorie činností 

požárního nebezpečí pro objekt Skladu posypového materiálu a techniky, Hybešova 596, Modřice. 

  

Usnesení 61R-7.4.1/2022: RMM schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení přihlášených 

uchazečů ve VŘ na „Dodávka elektrické energie“ Ing. Josefa Šišku – starostu, Ing. Hanu 

Chybíkovou – místostarostku, Bc. Elenu Halvovou – referentku MO, Bc. Květoslavu Höklovou – 

vedoucí MO a Ing. Martina Šimka – administrátora VŘ. 

 

Usnesení 61R-7.4.2/2022: RMM schvaluje náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení 

přihlášených uchazečů ve VŘ na „Dodávka elektrické energie“ Mgr. Veroniku Žaloudkovou – 

vedoucí OVV, pí Kateřinu Habartovou – referentku MO a p. Jiřího Šulu – vedoucí pracovní čety. 

  

Usnesení 61R-7.5/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 

rozsahu pro „Uzavření rámcové smlouvy na administraci veřejných zakázek města Modřice“ 

nabídku společnosti ikis tender, s.r.o., IČ 09102761 v celkové výši 674.900,- Kč bez DPH a 

schvaluje vyzvání společnosti ikis tender s.r.o. k podání návrhu „Rámcové příkazní smlouvy na 

administraci VŘ veřejných zakázek města Modřice“. 

 

Usnesení 61R-7.6/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení opotřebeného a poškozeného 

majetku v hodnotě 29.491,80 Kč dle soupisu ze dne 21.03.2022. 
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Usnesení 61R-7.7/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice RÚZ za rok 2021 a schvaluje rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 20.446,5 Kč do rezervního fondu. 

 

Usnesení 61R-7.8/2022: RMM schvaluje cenovou nabídku firmy Klamnet, s.r.o., IČ 29371465 na 

zajištění automatického otevírání vjezdové brány areálu Hybešova 596 ve výši 44.724,80 Kč bez 

DPH a na ovládání elektrických vrat průjezdu v areálu Hybešova 596 ve výši 19.461,- Kč bez DPH. 

 

    

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


