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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  6688//22002222  
 z 68. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 19. července 2022 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

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

neuvolněná místostarostka Koubková)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou 

RMM schvaluje navržený program 68. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 68R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM. 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 68R-2.1/2022: RMM schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu ev. č. SML_2022/0114 – napojení 

splaškové kanalizace vlastníků do kanalizace města mezi městem Modřice (město-vlastník 

kanalizace) a firmami MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, IČ 46347542; COLAS CZ, 

a.s., IČ 26177005; TRANS-TECHNIK, spol. s r.o., IČ 44016077; MOSTEX import-export s.r.o., IČ 

64509923 a Pavel Gritzbach, IČ 16303717 (spoluvlastníci splaškové kanalizace Tyršova). 

 

Usnesení 68R-2.2/2022: RMM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/0111 ev. č. 

SML_2022/0114 na stavbu „Výměna povrchu tenisových kurtů a oprava oplocení na pozemku 

parc. č. 994/39 v k.ú. Modřice“ upravující platbu DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou 

PROSTAVBY a.s., IČ 27713130 (zhotovitel). 

 

Usnesení 68R-2.3/2022: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-001040013374/005-PUTT o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene ev. č. SML_2022/0115 na umístění stavby „Modřice, st. 

úprava VN164, p.b. 60-70“ do pozemků parc. č. 1875/23, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2143, 2156/1 a 

460/30 v majetku města za jednorázovou úplatu 28.400,- Kč bez DPH mezi městem Modřice 

(budoucí povinná) a firmou EG.D, a.s., IČ 28085400 (budoucí oprávněná).  

   

Usnesení 68R-2.4/2022: RMM schvaluje Darovací smlouvu ev. č. SML_2022/0113 na poskytnutí 

daru 70.000,- Kč na zajištění akce „Kroužkohraní a den otevřených sportovišť“ dne 02.09.2022 

mezi městem Modřice (obdarovaný) a firmou KAMOKO s.r.o., IČ 25586033 (dárce). 

 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 68R-3.1/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 994/29 a 

parc. č. 994/30 o celkové výměře 15 m². 

 

Usnesení 68R-3.2/2022: RMM bere na vědomí žádost V. a M. M. o pronájem pozemků parc. č. 

994/29 a parc. č. 994/30 a ukládá MO zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce a předložení 

nájemní smlouvy k projednání. 
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Usnesení 68R-3.3/2022: RMM bere na vědomí žádost P., J. a T. H. o směnu pozemků parc. č. 

1690/6 a parc. č. 1637/4 v majetku H. za pozemek parc. č. 1667/38 v majetku města Modřice a 

postupuje ji do projednání v ZMM. 

   

Usnesení 68R-3.4/2022: RMM schvaluje umístění vodoměrné šachty a vodovodních přípojek pro 

RD na parc. č. 982/6, 982/2 a 983/2 do pozemku parc. č. 2029/1 v majetku města Modřice. 

 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 68R-4.1/2022: RMM schvaluje zvýšení zálohy na spotřebu energie v bytě č. 23 

Pasivního bytového domu pro seniory nájemnici pí M. O. na 2.800,- Kč s účinností od 01.08.2022. 

 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 68R-5.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 7/2022 ze dne 12.07.2022 z jednání 

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

 

Usnesení 68R-5.2/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.06.2022 do 30.06.2022. 

 

 

Bod 6 – Nástin programu 19. zasedání ZMM 

Usnesení 68R-6.1/2022: RMM schvaluje nástin programu 19. zasedání ZMM. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 68R-7.1/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 8/2022 Kamerový systém v areálu 

Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 68R-7.2/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 9/2022 Začlenění do kategorie 

činností požárního nebezpečí pro objekt Požární zbrojnice SDH. 

 

Usnesení 68R-7.3/2022: RMM schvaluje Přílohu č. 8 a č. 9 k Interní směrnici č. 1/2022 Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

   

Usnesení 68R-7.4/2022: RMM schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele plynu pro 

nepředložení žádné nabídky. 

 

Usnesení 68R-7.5.1/2022: RMM schvaluje dle čl. III písm. D) Interní směrnice č. 1/2022 Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Výzvu k podání nabídky na akci „Volnočasový 

areál v Modřicích – Workout“ vč. příloh č. 1 a č. 2 a Smlouvy o dílo vč. všeobecných obchodních a 

technických podmínek. 

 

Usnesení 68R-7.5.2/2022: RMM schvaluje za členy hodnotící komise plnící funkci komise pro 

otevírání obálek na akci „Volnočasový areál v Modřicích – Workout“ Ing. Chybíkovou – 

místostarostka, Bc. Halvovou – referentka MO a p. Šulu – vedoucí pracovní čety. 
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Usnesení 68R-7.5.3/2022: RMM schvaluje náhradníky za členy hodnotící komise plnící funkci 

komise pro otevírání obálek na akci „Volnočasový areál v Modřicích – Workout“ Ing. Šišku – 

starosta, Bc. Höklovou – vedoucí MO a Ing. Jahodu – manager MHM. 

 

Usnesení 68R-7.6/2022: RMM schvaluje RO č. 6/2022 na straně příjmů po RO ve výši 

156.569.300,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 216.335.900,- Kč, s financováním ve výši 

59.766.600,- Kč a úhradou splátek úvěrů ve výši 8.855.000,- Kč. Financování a splátky úvěrů 

budou kryty z rozpočtové rezervy let minulých. 

 

Usnesení 68R-7.7/2022: RMM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Kateřině Koubkové 

ve výši 41.000,- Kč s vyplacením ve výplatním termínu za měsíc červenec 2022 z prostředků 

MŠMT s dodržením limitů mzdových prostředků. 

 

Usnesení 68R-7.8/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice Výkaznictví příspěvkové organizace 

sestavené k 30.06.2022 v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy. 

 

Usnesení 68R-7.9/2022: RMM zamítá nadstandartní svoz směsného komunálního odpadu od BD 

Přízřenická 1022, 1023, 1024, Přízřenická 1028, 1029, 1030 a Masarykova 1025, 1026, 1027, 1x 

za 14 dní mimo svozový kalendář, který byl zaveden v rámci systému sběru odpadu dům od domu 

v Modřicích. 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


