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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  6677//22002222  
 z 67. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 21. června 2022 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4, omluven 

radní Slaný)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou 

RMM schvaluje navržený program 67. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 67R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM. 

 

Bod 2 – Rozpracování úkolů uložených na 18. zasedání ZMM 

Usnesení 67R-2.1/2022: RMM bere na vědomí rozpracování úkolů uložených na 18. zasedání  

ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 67R-3.1/2022: RMM schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě ze dne 17.04.2015 ev. č. 

SML_0114/2015/3, který upravuje cenu za ujetý kilometr na 45,- Kč/km, délku platnosti smlouvy do 

31.12.2026 a aktualizuje zástupce, kontaktní osobu a bankovní spojení dodavatele, mezi městem 

Modřice (odběratel) a společností ČSAD Brno holding, a.s., IČ 46347151 (dodavatel). 

 

Usnesení 67R-3.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu na vypracování populační projekce obyvatel 

města Modřice 2022-2042 ev. č. SML_2022/0110 za cenu 20.000,- Kč vč. DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a Místní akční skupinou Podbrněnsko, spolek, IČ 01343971 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-3.3.1/2022: RMM ruší platnost usnesení č. 66R-3.9/2022. 

   

Usnesení 67R-3.3.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb komunikačního 

ekosystému Mobilní rozhlas ev. č. SML_2022/0087 na dobu od 01.06.2022 do 30.05.2023 za cenu 

36.000,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (uživatel) a firmou MUNIPOLIS s.r.o., IČ 

29198950 (poskytovatel). 

 

Usnesení 67R-3.4/2022: RMM schvaluje Podsmlouvu č. 4587706944 k Pojistné smlouvě č. 

1863854815 ev. č. SML_2021/2020/5 na pojištění nové multikáry BO13926 za cenu 11.245,- 

Kč/rok mezi městem Modřice (pojistník) a společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 

45272956 (pojistitel). 

 

Usnesení 67R-3.5/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 7 k Pojistné smlouvě č. 7720862219 ev. č. 

SML_2015/0027/9 na pojištění objektu hasičské zbrojnice za cenu 34.194,- Kč/rok mezi městem 

Modřice (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 

47116617 (pojistitel). 

 

Usnesení 67R-3.6/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0109 na následnou péči 

o zeleň akce „Modřice – revitalizace veřejného prostranství Husova/Komenského“ po dobu od 
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22.06.2022 do 31.03.2025 za celkovou cenu 741.798,39 Kč vč. DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou KAVYL, spol. s r.o., IČ 49975358 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-3.7/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/0085 ev. č. 

SML_2022/0085/1 na akci „Souvislá údržba chodníku na ul. Benešova – II. etapa“ upravující 

termín zahájení na 26.09.2022 a termín ukončení na 18.11.2022 mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou ZEMAKO, s.r.o., IČ 255504011 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-3.8/2022: RMM schvaluje Přílohu č. 1 ke Smlouvě č. NS-P-071-2020 ev. č. 

SML_2021/0004-3 upravující platbu za odběr elektrické energie pro veřejné osvětlení podchodu 

tramvajové zastávky Cihelna na nově 15.157,68 Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice 

(objednatel) a Technickými sítěmi Brno, a.s., IČ 25512285 (dodavatel). 

 

Usnesení 67R-3.9/2022: RMM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 001-84-2014 ev. č. 

SML_2021/0073-1 upravující ceny servisních služeb na výtahy v Pasivním bytovém domě pro 

seniory mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Výtahy Brno s.r.o., IČ 25585819 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-3.10/2022: RMM schvaluje Smlouvu č. PBZS 121276 o poskytování servisu 

požárně bezpečnostních zařízení a vratové techniky ev. č. SML_2022/0104 na servis požární 

clony v objektu hasičské zbrojnice mezi městem Modřice (objednatel) a firmou AVAPS s.r.o., IČ 

25650939 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-3.11/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce nebytového 

prostoru na adrese Benešova 268 ev. č. SML_2019/1040/1 upravující proces schvalování a 

stanovení výše zálohových plateb za energie mezi městem Modřice (půjčitel) a ZUŠ Ořechov, IČ 

49461702 (vypůjčitel).  

 

Usnesení 67R-3.12/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce nebytového 

prostoru na adrese Benešova 271 ev. č. SML_2019/1049/1 upravující proces schvalování a 

stanovení výše zálohových plateb za energie mezi městem Modřice (půjčitel) a ZUŠ Ořechov, IČ 

49461702 (vypůjčitel). 

 

Usnesení 67R-3.13/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0108 ve výši 5.000,- Kč na terénní sociální služby pro 2 rodiny v Modřicích mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Společností pro ranou péči, pobočka Brno, IČ 75094924 

(příjemce).  

 

Usnesení 67R-3.14/2022: RMM schvaluje Přílohu č. 3 Sazebník odměn a koeficientů bonusových 

složek ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem 

Modřice a firmou EKO-KOM, a.s., IČ 25134701.  

 

Usnesení 67R-3.15/2022: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. JAB-121364.00 na 

provozování alarmu objektu hasičské zbrojnice za cenu 145,- Kč/měs. vč. DPH mezi městem 

Modřice (zákazník) a firmou Jablotron Security a.s., IČ 28501861 (poskytovatel). 
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Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 67R-4.1/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti části pozemku 

parc. č. 993/1 a části pozemku parc. č. 934/1. 

 

Usnesení 67R-4.2/2022: RMM schvaluje bezplatné umístění betonových patek společnosti ABC 

Nemo a.s., IČ 26428351 na pozemku parc. č. 1977/74 do doby 14 dnů po získání rozhodnutí o 

ZUK na silnici II/152 pro jejich odstranění. 

 

Usnesení 67R-4.3/2022: RMM schvaluje shodu o průběhu hranic pozemků parc. č. 4/1 a parc. č. 

4/2 a 4/3 dle geometrického plánu č. 4075-15/2022. 

   

Usnesení 67R-4.4/2022: RMM bere na vědomí nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na převod pozemků parc. č. 2059/3, 2268/1, 2268/2, 2268/3, 2268/4 a 2268/5 a 

postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením bezúplatného převodu pozemků na město 

Modřice. 

 

Usnesení 67R-4.5.1/2022: RMM schvaluje spolku Dubové lístky, z.s., IČ 14165155 rozšíření 

využívání klubovny I. na MěÚ v pondělí od 14 do 20 hod. a ve čtvrtek od 14 do 17 hod. 

 

Usnesení 67R-4.5.2/2022: RMM schvaluje spolku Dubové lístky, z.s., IČ 14165155 bezúplatnou 

výpůjčku areálu Pod Kaštany dne 08.10.2022 na pořádání neziskové akce Pohádkový les. 

 

Usnesení 67R-4.6/2022: RMM schvaluje využívání klubovny I. na MěÚ každý čtvrtek od 17:30 do 

20:30 hod. pí M. Č. ve školním roce 2022/2023. 

 

Usnesení 67R-4.7/2022: RMM schvaluje Plán opatření auditu Familly Friendy community:  

-  zřídit přebalovací koutek 

- doplnit dětská hřiště o kreslící tabule 

- každoroční pořádání zahradní slavnosti ZŠ 

- realizace workoutového hřiště 

- zprovoznění oficiálního grillpointu u rybníka Masarykova 

- instalace laviček  

- průzkum bezpečnosti dopravy v Modřicích včetně návrhu opatření 

- sdílený google kalendář akcí. 

 

Usnesení 67R-4.8/2022: RMM schvaluje návrh managera Městské haly Modřice na užívání hřiště 

s umělým povrchem za ZŠ po dobu letních prázdnin. 

 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 67R-5.1/2022: RMM schvaluje přidělení bytu 1+kk č. 31 v SO 03 PBDS pí N. A. a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 67R-5.2/2022: RMM schvaluje splátkový kalendář na úhradu nedoplatku za energie 

v PBDS ve výši 4.678,- Kč ve 4 splátkách ve výši 3x 1.170,- Kč a 1x 1.168,- Kč v měsících červen 

až září nájemnici pí Š. V. 

 



strana 4 z 5    Usnesení č. 67/2022 ze schůze RMM 

    volební období 2018-2022 

Zpracovala Lenka Knotková, DiS.  ze dne 21.06.2022 

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

Usnesení 67R-5.3/2022: RMM schvaluje zvýšení záloh na energie nájemníkům Pasivního 

bytového domu pro seniory dle předloženého seznamu od 01.07.2022. 

 

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

Usnesení 67R-6.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 6/2022 ze dne 14.06.2022 z jednání 

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

 

Usnesení 67R-6.2/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.05.2022 do 31.05.2022. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 67R-7.1/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 6/2022 Poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků. 

 

Usnesení 67R-7.2/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 7/2022 Městský kamerový systém. 

 

Usnesení 67R-7.3.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Výměna 

povrchu tenisových kurtů a oprava oplocení na pozemku parc. č. 994/39 v k.ú. Modřice“ nabídku 

firmy PROSTAVBY a.s., IČ 27713130 ve výši 1.954.636,- Kč bez DPH. 

   

Usnesení 67R-7.3.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0111 na akci 

„Výměna povrchu tenisových kurtů a oprava oplocení na pozemku parc. č. 994/39 v k.ú. Modřice“ 

za cenu 1.954.636,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou PROSTAVBY a.s., 

IČ 27713130 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-7.4.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Posílení 

podloží komunikace Havlíčkova, Modřice 66442 po havárii vodovodního řadu“ nabídku firmy 

SASTA CZ a.s., IČ 26240980 ve výši 4.079.956,25 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 67R-7.4.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0106 na akci 

„Posílení podloží komunikace Havlíčkova, Modřice 66442 po havárii vodovodního řadu“ za cenu 

4.079.956,25 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou SASTA CZ a.s., IČ 

26240980 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-7.5.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Modřice 

– oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovod – lokalita Za Humny“ nabídku firmy FIRESTA – 

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ 25317628 ve výši 45.753.323,90 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 67R-7.5.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0107 na akci 

„Modřice – oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovod – lokalita Za Humny“ za cenu 

45.753.323,90 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou FIRESTA – Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s., IČ 25317628 (zhotovitel). 

 

Usnesení 67R-7.6/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice 3. změnu investičního plánu na rok 2022 ve 

výši 72.614,74 Kč. 
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Usnesení 67R-7.7/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice 2. změnu investičního plánu na rok 2022 ve 

výši čerpání celkem 782.684,23 Kč. 

 

Usnesení 67R-7.8/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice vyřazení poškozeného a nefunkčního 

majetku v celkové hodnotě 37.964,- Kč dle soupisu ze dne 14.06.2022. 

 

Usnesení 67R-7.9/2022: RMM bere na vědomí čerpání řádné dovolené ředitelkou MŠ Modřice ve 

dnech od 01.07.2022 do 22.07.2022. 

 

Usnesení 67R-7.10/2022: RMM bere na vědomí uspořádání sbírky Koláč pro hospic Domu léčby 

bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě na území města Modřice ve dne 05.10.2022 od 9 do 16 

hod. 

 

 

 

 

 

 

   

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


