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USNESENÍ Č. 66/2022
z 66. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 24. května 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 66. schůze RMM

Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 66R-1.1.1/2022: RMM pověřuje radního Dolečka koordinací postupu prací na PD –
studie IS ul. Luční.
Usnesení 66R-1.1.2/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM a RMM.

Bod 2 – Komplexní zpráva o činnosti KŠK – Mgr. Koubková
Usnesení 66R-2.1/2022: RMM bere na vědomí Komplexní právu o činnosti KŠK za uplynulé roční
období.

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 66R-3.1/2022: RMM schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu ev. č. SML_2022/0091 mezi
městem Modřice (napojený vlastník) a Statutárním městem Brnem, IČ 44992785 (vlastník).
Usnesení 66R-3.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o vybudování příjezdové komunikace ev. č.
SML_2022/0094 na pozemku parc. č. 2071/1 mezi městem Modřice (město) a A. a R. D.
(stavebník).
Usnesení 66R-3.3/2022: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny NN č. 9001976954 ev. č. SML_2022/0089 na připojení objektu nám. Svobody 171 mezi
městem Modřice (žadatel) a firmou EG.D, a.s., IČ 28085400 (provozovatel).
Usnesení 66R-3.4/2022: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny NN č. 9001976955 ev. č. SML_2022/0088 na připojení objektu nám. Svobody 171 tepelná
čerpadla a elektrické vytápění mezi městem Modřice (žadatel) a firmou EG.D, a.s., IČ 28085400
(provozovatel).
Usnesení 66R-3.5/2022: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny NN č. 9001976002 ev. č. SML_2022/0095 na připojení areálu hřiště ul. U hřiště mezi
městem Modřice (žadatel) a firmou EG.D, a.s., IČ 28085400 (provozovatel).
Usnesení 66R-3.6/2022: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti ev. č. SML_2022/0092 na
vedení optické a metalické sítě v pozemcích parc. č. 2022/1 a 2025/1 za jednorázovou úplatu
3.213,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (vlastník) a firmou CETIN a.s., IČ 04084063 (CETIN).
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Usnesení 66R-3.7/2022: RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ev. č. SML_2022/0093 na umístění stavby „MOP Modřice propoj mezi BD ul.
Husova 557 a 559“ v pozemku parc. č. 2048/4 za jednorázovou úhradu dle sazebníku úhrad za
zřizování věcných břemen na nemovitém majetku ve vlastnictví města Modřice mezi městem
Modřice (budoucí povinný) a firmou PODA a.s., IČ 25816179 (budoucí oprávněný).
Usnesení 66R-3.8/2022: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,- kč na pokrytí nákladů společenské kulturní akce „Ženáčské hody 2022“ mezi městem
Modřice (obdarovaný) a firmou Kamoko, s.r.o., IČ 25586033 (dárce).
Usnesení 66R-3.9/2022: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb komunikačního
ekosystému Mobilní rozhlas na dobu od 01.06.2022 do 30.05.2023 za cenu 36.000,- Kč/rok vč.
DPH mezi městem Modřice (uživatel) a firmou MUNIPOLIS s.r.o., IČ 29198950 (poskytovatel).
Usnesení 66R-3.10/2022: RMM schvaluje dle § 12 a násl. vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Smlouvu o zajištění odborné praxe na Městském úřadě
Modřice pro sl. J. K.

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů
Usnesení 66R-4.1/2022: RMM ruší část usnesení 64R-3.1/2022 v rozsahu „a schvaluje předložení
oznámení na zasedání ZMM k jednání o převodu pozemků do majetku města Modřice“.
Usnesení 66R-4.2/2022: RMM bere na vědomí výzvu k převodu komunikace, mostů a pozemků
silnice III/15279 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení převzetí
s podmínkami.
Usnesení 66R-4.3/2022: RMM bere na vědomí návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě s ČSAD Brno
holding, a.s. o zajištění hromadné dopravy pro město Modřice a pověřuje FO zapracováním ceny
ve výši 45,- Kč/km do rozpočtového opatření města Modřice.
Usnesení 66R-4.4/2022: RMM bere na vědomí žádost Ing. T. N. o odkup části pozemku parc. č.
49/1 a postupuje ji do projednání v ZMM s nedoporučením schválení prodeje pro nevyřešené
majetkové vztahy k budovám na pozemku.
Usnesení 66R-4.5/2022: RMM bere na vědomí žádost A. a L. P. o odkup části pozemku parc. č.
993/1 o výměře 4 m² a postupuje ji do projednání ZMM s doporučením schválení prodeje.
Usnesení 66R-4.6/2022: RMM schvaluje navýšení rozpočtu Smíšeného pěveckého sboru města
Modřice o 20.000,- Kč na autobusovou dopravu na akci Tour de Haná a ukládá FO zařazení
částky do rozpočtového opatření rozpočtu města Modřice.
Usnesení 66R-4.7/2022: RMM schvaluje Městskému nohejbalovému klubu Modřice z.s. nájemné
za užívání MHM ve dnech 25. a 26.06.2022 ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení 66R-4.8/2022: RMM schvaluje futsalovému klubu Tango Hodonín nájemné za užívání
MHM dne 31.07.2022 ve výši 1.000,- Kč/hod.

strana 3 z 5
Zpracovala Lenka Knotková, DiS.

Usnesení č. 66/2022 ze schůze RMM
volební období 2018-2022
ze dne 24.05.2022

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

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory
K bodu nebyla přijata žádná usnesení.
Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice
Usnesení 66R-6.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 5/2022 ze dne 19.05.2022 z jednání
KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem.
Usnesení 66R-6.2/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 26 ze dne 07.04.2022 ze zasedání FV a
postupuje jej do projednání v ZMM.
K bodu 6.3 nebylo přijato žádná usnesení.
Usnesení 66R-6.4/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za
období od 01.04.2022 do 30.04.2022.

Bod 7 – Návrh programu 18. zasedání ZMM
Usnesení 66R-7.1/2022: RMM schvaluje návrh programu 18. zasedání ZMM.
Usnesení 66R-7.2/2022: RMM bere na vědomí přípravu a rozpracování jednotlivých bodů
programu 18. zasedání ZMM.

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 66R-8.1/2022: RMM bere na vědomí výzvu Vírského oblastního vodovodu s.m.o.
k nominaci členů do Dozorčí rady sdružení.
Usnesení 66R-8.2/2022: RMM schvaluje Nařízení města Modřice č. 2/2022 Tržní řád.
Usnesení 66R-8.3/2022: RMM schvaluje Provozní řád volnočasového hřiště Městské haly
Modřice.
Usnesení 66R-8.4/2022: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na zpracování Demografické
studie obyvatel města Modřice do 15 let věku ve výši 20.000,- Kč a doporučuje ZMM její zařazení
do rozpočtu města Modřice.
Usnesení 66R-8.5.1/2022: RMM schvaluje Zadávací dokumentaci, Výzvu k podání nabídky
v užším řízení, Požadavky zadavatele na kvalifikaci a Zadávací dokumentaci – obchodní podmínky
výběrového řízení „Zajištění činností spojených se sběrem, přepravou a zpracováním odpadů.“
Usnesení 66R-8.5.2/2022: RMM schvaluje za členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek podaných ve výběrovém řízení na akci „Zajištění činností spojených se sběrem, přepravou
a zpracováním odpadů“ Ing. Josefa Šišku – starostu města, Ing. Hanu Chybíkovou –
místostarostku města a pí Kateřinu Habartovou – referentku MO.
Usnesení 66R-8.5.3/2022: RMM schvaluje za náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení a
hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na akci „Zajištění činností spojených se
sběrem, přepravou a zpracováním odpadů“ Mgr. Kateřinu Koubkovou – neuvolněnou
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místostarostku města, Bc. Elenu Halvovou – referentku MO a p. Jiřího Šulu – vedoucího pracovní
čety.
Usnesení 66R-8.6/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Souvislá
údržba chodníku na ul. Sadova – I. etapa“ nabídku firmy SVÍTIL PLUS s.r.o., IČ 25324942 ve výši
2.074.493,05 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Modřice podpisem Smlouvy o dílo po
schválení rozpočtového opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 k navýšení finančních
prostředků pro zajištění této akce.
Usnesení 66R-8.7/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Souvislá
údržba chodníku na ul. Benešova – II. etapa“ nabídku firmy ZEMAKO, s.r.o., IČ 25504011 ve výši
2.697.962,97 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Modřice podpisem Smlouvy o dílo po
schválení rozpočtového opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 k navýšení finančních
prostředků po zajištění této akce.
Usnesení 66R-8.8/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Dodávka
užitkového vozidla pro údržbu a čištění města Modřice“ nabídku firmy MINAM servis a.s., IČ
29216672 ve výši 1.955.100,- Kč bez DPH za typ MULTICAR M27 Compact 4x4, třístranný
sklápěč s hydraulikou pro provoz zimních a letních nástaveb s klimatizací a pověřuje starostu
města k podpisu objednávky.
Usnesení 66R-8.9/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Dodávka
multifunkčního nakladače pro údržbu a čištění města Modřice“ nabídku firmy HITL, s.r.o., IČ
25321765 ve výši 1.297.000,- Kč bez DPH za typ MULTIONE 8.4 SD a pověřuje starostu města
k podpisu objednávky.
Usnesení 66R-8.10.1/2022: RMM schvaluje za členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek
podaných ve výběrovém řízení na akci „ul. Havlíčkova – oprava komunikace a chodníků – posílení
podloží po havárii vodovodního řadu“ Ing. Josefa Šišku – starostu města, Ing. Hanu Chybíkovou –
místostarostku města a p. Jiřího Šulu – vedoucího pracovní čety.
Usnesení 66R-8.10.2/2022: RMM schvaluje za náhradníky členů komise pro posouzení a
hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na akci „ul. Havlíčkova – oprava komunikace a
chodníků – posílení podloží po havárii vodovodního řadu“ Bc. Květoslavu Höklovou – vedoucí MO,
Bc. Elenu Halvovou – referentku MO a pí Kateřinu Habartovou – referentku MO.
Usnesení 66R-8.11/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.
Školský zákon výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě ZŠ Modřice o 2 žáky.
Usnesení 66R-8.12/2022: RMM schvaluje podání žádosti o souhlas ke zřízení přípravné třídy ZŠ
Modřice pro školní rok 2022/2023 na Krajský úřad JMK.
Usnesení 66R-8.13/2022: RMM schvaluje RO č. 04/2022 po RO na straně příjmů ve výši
156.371.200,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 202.287.500,- Kč, financování ve výši
45.916.300,- Kč a úhradu splátek úvěru ve výši 8.855.000,- Kč. Financování a splátky úvěru budou
kryty z rozpočtové rezervy let minulých.
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Usnesení 66R-8.14/2022: RMM schvaluje prodej traktoru John Deere za cenu 300.000,- Kč vč.
DPH firmě HITL s.r.o. pro jeho velká opotřebení, stáří a častou nefunkčnost.
Usnesení 66R-8.15/2022: RMM bere na vědomí Zprávu o množství odpadů z obalů vytříděných
v Modřicích za období od 01.01.2022 do 31.03.2022, za které město obdrží odměnu v celkové výši
228.771,50 Kč od firmy EKO-KOM, a.s.
Usnesení 66R-8.16/2022: RMM bere na vědomí aktualizaci ceny realizace stavby Modřice –
Muzeum a knihovna, stavební úpravy a přístavba, nám. Svobody 171, Modřice ve výši 66,7 mil. Kč
bez DPH.
Usnesení 66R-8.17/2022: RMM bere na vědomí průchod Pouti smíření přes Modřice dne
23.07.2021 se zastávkou u Městské haly Modřice.

..................................................
starosta města Ing. Josef Šiška

..................................................................
místostarostka Ing. Hana Chybíková

