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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  6699//22002222  
 z 69. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 23. srpna 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 Kateřinu Brabcovou 

RMM schvaluje navržený program 69. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 69R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM. 

 

Bod 2 – Zpráva o činnosti SZK 

Usnesení 69R-2.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o činnosti SZK za uplynulé roční období. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 69R-3.1.1/2022: RMM bere na vědomí Zprávu o poskytování pečovatelské služby 

občanům města Modřice v roce 2021 Pečovatelskou službou Židlochovice. 

   

Usnesení 69R-3.1.2/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění poskytování 

úkonů pečovatelské služby č. 232/21 ev. č. SML_2021/0116-1 na poskytování úkonů pečovatelské 

služby v roce 2022 ve výši doplatku 210.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a městem 

Židlochovice, IČ 00282979 (poskytovatel). 

 

Usnesení 69R-3.2/2022: RMM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma 

elektroenergetického vedení V207 ev. č. SML_2022/0130 na pozemku parc. č. 1485/12 mezi 

městem Modřice (vlastník) a firmou ČEPS, a.s., IČ 25702556 (CETIN). 

 

Usnesení 69R-3.3.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci díla 

„Volnočasový areál v Modřicích – workout“ nabídku firmy BauSystem CZ, s.r.o., IČ 05060770 ve 

výši 3.044.779,44 Kč bez DPH. 

  

Usnesení 69R-3.3.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0131 na realizaci díla 

„Volnočasový areál v Modřicích – workout“ za cenu 3.044.779,44 Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou BauSystem CZ, s.r.o., IČ 05060770 (zhotovitel). 

    

Usnesení 69R-3.4.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci díla 

„Rekonstrukce sklepních prostor BD Sadova 563, Modřice“ nabídku firmy TRESTAV s.r.o., IČ 

29212057 ve výši 1.403.030,54 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 69R-3.4.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0129 na realizaci díla 

„Rekonstrukce sklepních prostor BD Sadova 563, Modřice“ za cenu 1.403.030,54 Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (objednatel) a firmou TRESTAV s.r.o., IČ 29212057 (zhotovitel). 

 

Usnesení 69R-3.5/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0128 na výkon TDI při 

realizaci díla „Modřice – oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovod – lokalita Za Humny“ za 
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cenu 410.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou BVK, a.s., Pisárecká 555, 

Brno, IČ 46347275 (zhotovitel). 

 

Usnesení 69R-3.6/2022: RMM schvaluje Smlouvu č.  BM-001040017942/002-PUTT o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene ev. č. SML_2022/0119 na umístění 2 ks kabelů VN a 

telekomunikační sítě v délce 725 m do pozemků parc. č. 2030/1, 2030/3, 2035/1, 2036/1, 2038/1, 

2039, 2052/1, 838/1, 925, 991/1, 991/15 a 993/1 za jednorázovou úplatu 289.900,- Kč bez DPH 

mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou EG.D, a.s., IČ 28085400 (budoucí oprávněný). 

 

Usnesení 69R-3.7/2022: RMM schvaluje zrušení Smlouvy o pronájmu Městské haly Modřice ev. č. 

SML_2022/0202 uzavřené mezi městem Modřice (pronajímatel) a Svazem futsalu Fotbalová 

asociace České republiky, IČ 69792003 (nájemce).  

 

Usnesení 69R-3.8/2022: RMM schvaluje Nájemní smlouvu ev. č. SML_2022/0117 o pronájmu 

pozemků parc. č. 994/29 a 994/30 o celkové výměře 15 m² za cenu 15,- Kč/rok mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a V. a M. M. (nájemci). 

 

Usnesení 69R-3.9/2022: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 15 v BD Za 

Humny za cenu 300,- Kč/měs. mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. M. P. (nájemce).  

 

Usnesení 69R-3.10/2022: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl 

hudebních VP_2022_61545 ev. č. SML_2022/0114 dne 30.03.2022 při 102. komorním koncertě na 

radnici za cenu 557,08 Kč vč. DPH mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-ochranný svaz 

autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997 (poskytovatel). 

 

Usnesení 69R-3.11.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci projektu 

„Zajištění činností spojených se sběrem, přepravou a zpracováním odpadů“ nabídku firmy 

Recovera Využití odpadů a.s., IČ 25638955 ve výši 33.310.780,- Kč bez DPH za dobu 4 let. 

    

Usnesení 69R-3.11.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o svozu odpadu a provozu sběrného dvora 

ev. č. SML_2022/0133 za cenu 33.310.780,- Kč bez DPH za 4 roky mezi městem Modřice 

(objednatel) a firmou Recovera Využití odpadů a.s., IČ 25638955 (zhotovitel). 

 

Usnesení 69R-3.11.3/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o svozu odpadu a 

provozu sběrného dvora ze dne 10.07.2012 ve znění pozdějších dodatků ke dni 30.09.2022 mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou Recovera Využití odpadů a.s., IČ 25638955 (zhotovitel). 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 69R-4.1/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části střechy objektu 

Městské haly Modřice na pozemku parc. č. 913 a 918/6 za účelem umístění přenosových 

technologií odečtu Smart vodoměrů. 

 

Usnesení 69R-4.2/2022: RMM bere na vědomí převod firmy ENDL+K a.s., IČ 26805600 do firmy 

69GAMES a.s., IČ 07597983 a ukládá firmě JUNG GROUP a.s., IČ 27820912 přípravu Dodatku č. 

1 Smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci, který bude upravovat změnu smluvního partnera. 
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Usnesení 69R-4.3.1/2022: RMM schvaluje aktualizaci podmínek zvláštního užívání areálu „Pod 

Kaštany“ pro akce pořádané modřickými spolky a zájmovými sdruženími v rámci jejich činností, pro 

které bude výše poplatku určena RMM dle délky užívání a počtu osob v areálu. 

   

Usnesení 69R-4.3.2/2022: RMM schvaluje aktualizaci Návštěvního řádu areálu „Pod Kaštany“ se 

zapracováním informace o monitorování prostoru v rámci kamerového systému města vč. 

informace v předávacím formuláři. 

   

Usnesení 69R-4.4.1/2022: RMM bere na vědomí zveřejněný záměr výpůjčky klubovny 1 nad 

městskou knihovnou pro spolek Dubové lístky z.s. 

 

Usnesení 69R-4.4.2/2022: RMM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je 

užívání prostor klubovny 1 nad městskou knihovnou ve 2. NP budovy radnice pro činnost Prťat 

k 31.08.2022. 

 

Usnesení 69R-4.4.3/2022: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je užívání 

prostor klubovny 1 nad městskou knihovnu ve 2. NP budovy radnice v rozsahu dle zveřejněného 

záměru o výpůjčce mezi městem Modřice (půjčitel) a spolkem Dubové lístky, z.s. (půjčitel). 

Smlouva nahrazuje s účinností od 01.09.2022 stávající smlouvu ze dne 28.03.2022. 

 

Usnesení 69R-4.4.4/2022: RMM bere na vědomí žádost spolku Dubové lístky, z.s. o bezúplatné 

zapůjčení areálu Pod Kaštany dne 08.10.2022 a vyzývá spolek k doložení předpokládaného počtu 

účastníků akce pro stanovení podmínek výpůjčky. 

 

Usnesení 69R-4.5/2022: RMM schvaluje spolku Dubové lístky, z.s. nájemné v Městské hale 

Modřice pro školní rok 2022/2023 ve výši 450,- Kč/hod. za 1/3 haly. 

 

Usnesení 69R-4.6/2022: RMM schvaluje Českému nohejbalovému svazu, z.s. pronájem 

antukových kurtů u Městské haly Modřice ve výši 120,- Kč/hod. a pronájem 1/3 hrací plochy 

Městské haly Modřice ve výši 450,- Kč/hod. pro pořádání mezinárodního kempu talentované 

mládeže v nohejbale v letních měsících roku 2023. 

 

Usnesení 69R-4.7.1/2022: RMM schvaluje ceny pronájmu městské haly Modřice futsalovému 

klubu FC ATRAPS Modřice v cenové výši ročníku 2021/2022.  

   

Usnesení 69R-4.7.2/2022: RMM schvaluje ceny pronájmu městské haly Modřice futsalovému 

klubu ŽABINŠTÍ VLCI Brno v cenové výši ročníku 2021/2022.  

 

Usnesení 69R-4.8/2022: RMM schvaluje pronájem 2 antukových kurtů na konání amatérského 

nohejbalového turnaje trojic dne 10.09.2022 ve výši 800,- Kč. 

 

Usnesení 69R-4.9/2022: RMM zamítá osazení venkovních žaluzií v BD Sadova 563 p. J. H. pro 

zachování jednotného rázu objektu.   

 

Usnesení 69R-4.10/2022: RMM bere na vědomí informace Správy železnic, státní organizace, 

oblastní ředitelství Brno o vypsané veřejné soutěži na pronájem prodejny na železniční stanici 

Modřice. 
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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 69R-6.1/2022: RMM schvaluje předložené žádosti o vyjádření ke stavebním záměrům 

se schválenými připomínkami. 

 

Usnesení 69R-6.2/2022: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 16.08.2022, zápis o 

kontrole činnosti SZK ze dne 20.10.2022, zápis o kontrole využívání Městské haly Modřice ze dne 

30.05.2022 a vyjádření managera Městské haly Modřice k zápisu o kontrole využívání MHM a 

postupuje je do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 69R-6.3/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.07.2022 do 31.07.2022. 

 

Bod 7 – Návrh programu 19. zasedání ZMM 

Usnesení 69R-7.1/2022: RMM schvaluje body programu 19. zasedání ZMM. 

 

Usnesení 69R-7.2/2022: RMM schvaluje přípravu a rozpracování jednotlivých bodů programu 19. 

zasedání ZMM. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 69R-8.1/2022: RMM bere na vědomí návrhy zast. Procházky na zařazení bodu k řešení 

křižovatky II/152 – Havlíčkova – U Vlečky a křižovatky Havlíčkova (15278) – II/152 do projednání 

v ZMM.  

 

Usnesení 69R-8.2/2022: RMM bere na vědomí dokument „Populační projekce obyvatel 2022-

2042, analýza školství ve vazbě na populační projekci“ a postupuje ji ke zpracování nově 

zvolenému ZMM.   

 

Usnesení 69R-8.3/2022: RMM schvaluje Provozní řád fotbalového hřiště s povrchem umělá tráva, 

které je součástí areálu Městské haly Modřice. 

   

Usnesení 69R-8.4/2022: RMM schvaluje Provozní řád tenisových kurtů s umělým povrchem, které 

jsou součástí areálu Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 69R-8.5/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 10/2022 Ceník pronájmů sportovních 

prostor s účinností od 01.09.2022. 

 

Usnesení 69R-8.6/2022: RMM schvaluje odpis pohledávek města Modřice dle seznamu dlužníků 

ze dne 19.08.2022 ve výši 11.500,- Kč za rok 2017 a ve výši 8.500,- Kč za rok 2018 pro jejich 

nevymahatelnost.  

 

Usnesení 69R-8.7.1/2022: RMM schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na akci 

„Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“ včetně textu Smlouvy o dílo.  
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Usnesení 69R-8.7.2/2022: RMM schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky na akci „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“ Ing. Šišku – starosta, Ing. 

Chybíkovou – místostarostka a pí Habartovou – referentka MO. 

 

Usnesení 69R-8.7.3/2022: RMM schvaluje náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky na akci „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“ Bc. Halvovou – 

referentka MO, Bc. Höklovou – vedoucí MO a p. Šulu – vedoucí pracovní čety. 

 

Usnesení 69R-8.8/2022: RMM schvaluje cenovou nabídku na vypracování „Studie stavby 

inženýrských sítí ul. Luční“ předloženou Ing.arch. Pelikánem, IČ 67059457 ve výši 196.000,- Kč 

bez DPH a pověřuje radního Dolečka zajištěním objednávky na vypracování dokumentu. 

 

Usnesení 69R-8.9/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice zvýšení nájemného za pronájem dílčích 

prostor budov školy formou dodatku k nájemním smlouvám z důvodu zvýšení cen energií. 

 

Usnesení 69R-8.10/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice 4. změnu investičního plánu na rok 2022 

v celkové výši po změně na straně výdajů 7.321.054,74 Kč. 

 

Usnesení 69R-8.11/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice, IČ 75023326 Výkaznictví sestavené 

k 30.06.2022 v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přílohu. 

 

Usnesení 69R-8.12/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice 1. rozpočtovou změnu rozpočtu provozu 

MŠ roku 2022. 

 

Usnesení 69R-8.13/2022: RMM schvaluje ředitelce MŠ Modřice Bc. Čechovské odměnu ve výši 

35.000,- Kč vyplacenou z rozpočtu MŠMT za období 3 – 7/2022 ve výplatním termínu za měsíc 

srpen 2022 a s dodržením limitů mzdových prostředků. 

 

Usnesení 69R-8.14/2022: RMM schvaluje Dohodu o vypovězení katalogových prezentací ev. č. 

SML_2022/0132 v ceně 4.000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou UNITY 

PRO s.r.o., IČ 11730358 (společnost). 

 

Usnesení 69R-8.15/2022: RMM bere na vědomí nabídky na poskytnutí úvěru 30 mil. Kč a 

postupuje je do projednání v ZMM s doporučením přijetí nabídky ČS s fixem 5 let.   

 

Usnesení 69R-8.16/2022: RMM zamítá podání žádosti o odkup vozidla T815 CAS-32 od 

společnosti Čepro, a.s. 

 

Usnesení 69R-8.17/2022: RMM bere na vědomí Zprávu o množství odpadů z obalů vytříděných 

v Modřicích za období od 01.04.2022 do 30.06.2022, za které město obdrží odměnu v celkové výši 

241.168,29 Kč od firmy EKO-KOM, a.s. 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


