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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  7700//22002222  
 z 70. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 20. září 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 70. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 70R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM. 

 

Bod 2 – Rozpracování usnesení z 19. zasedání ZMM 

Usnesení 70R-2.1/2022: RMM bere na vědomí rozpracování úkolů uložených na 19. zasedání 

ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 70R-3.1/2022: RMM schvaluje Smlouvu o užívání technického zařízení ev. č. 

SML_2022/0152 4 ks čteček a 2 ks tabletů vč. příslušenství k odečtu kódů na sběrných nádobách 

mezi městem Modřice (vlastník) a firmou Recovera Využití zdrojů a.s., IČ 25638955 (uživatel). 

   

Usnesení 70R-3.2/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 8 k Pojistné smlouvě č. 7720862219 ev. č. 

SML_2015/0027/10 rozšiřující pojištění o mobilní stroje v celkové výši pojištění 194.652,- Kč/rok 

mezi městem Modřice (pojistník) a společností Vienna Insurance Group, Kooperativa pojišťovna 

a.s., IČ 47116617 (pojistitel). 

 

Usnesení 70R-3.3/2022: RMM schvaluje Podsmlouvu č. 4588548853 k Pojistné smlouvě č. 

1863854815 ev. č. SML_2021/0020/6 na pojištění pracovního stroje – nakladače registrační 

značky M352486 v ceně 8.075,- Kč/rok s účinností od 18.08.2022 mezi městem Modřice (pojistník) 

a společností Generali Česká pojišťovna, a.s., IČ 45272956 (pojistitel). 

 

Usnesení 70R-3.4/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č.  SML_2022/106/1 na 

akci „Posílení podloží komunikace Havlíčkova, Modřice 664 42 po haváriích vodovodního řadu“, 

kterým se na základě skutečně provedených prací snižuje cena díla o 294.777,70 Kč mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou SASTA CZ, a.s., IČ 26240980 (zhotovitel). 

 

Usnesení 70R-3.5/2022: RMM schvaluje Rámcovou smlouvu ev. č. SML_2022/0150 na zajištění 

servisu technického zařízení kotelny Městské haly Modřice za cenu do 30.000,- Kč/rok mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou Trasko, a.s., IČ 25549464 (zhotovitel). 

  

Usnesení 70R-3.6/2022: RMM bere na vědomí vzor Smlouvy ev. č. SML_2022/0153 o zapojení 

do obecního systému odpadového hospodářství drobných podnikatelských subjektů. 

    

Usnesení 70R-3.7/2022: RMM schvaluje Smlouvu ev. č. SML_2022/0153 o pronájmu části střechy 

Městské haly Modřice pro umístění antény a zařízení technologie přenosu dat odečtu vodoměrů za 

cenu nájmu ve výši 2.400,- Kč/čtvrtletně bez DPH a za paušální cenu energií ve výši 600,- 

Kč/čtvrtletně bez DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a BVK a.s., IČ 46347275 (nájemce). 
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Usnesení 70R-3.8/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce ev. č. 

SML_2022/0145 velké zasedací místnosti MěÚ mezi městem Modřice (půjčitel) a Dětským 

folklórním kroužkem Modřice, z.s., IČ 08839310 (vypůjčitel).  

 

Usnesení 70R-3.9/2022: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby ev. č. 

SML_2022/0151 na stavbu Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 856/1 vedené 

v pozemku parc. č. 2049/3 a 2049/4 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a firmou DIOS 

WINE s.r.o., IČ 26217210 (stavebník). 

 

Usnesení 70R-3.10/2022: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby ev. č. 

SML_2022/0149 na stavbu Vodovodní přípojka a společné vodoměrné šachty pro pozemek parc. 

č. 982/6 umístěné na pozemku parc. č. 2029/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a pí F. 

P., Modřice (stavebník). 

 

Usnesení 70R-3.11/2022: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby ev. č. 

SML_2022/0148 na stavbu Vodovodní přípojka a společné vodoměrné šachty pro pozemek parc. 

č. 982/2 umístěné na pozemku parc. č. 2029/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a p. L. 

G., Modřice (stavebník). 

 

Usnesení 70R-3.12/2022: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby ev. č. 

SML_2022/0147 na stavbu Vodovodní přípojka a společné vodoměrné šachty pro pozemek parc. 

č. 983/2 umístěné na pozemku parc. č. 2029/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. J. 

a K. H., Modřice (stavebník). 

 

Usnesení 70R-3.13/2022: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby ev. č. 

SML_2022/0146 na stavbu Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 52 a 53 

umístěné do pozemku parc. č. 2031/1 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a pí V. Š., 

Modřice (stavebník). 

 

Usnesení 70R-3.14/2022: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti ev. č. SML_2022/0156 

na umístění stavby „16010-056743 RVDSL 2037_M_B_MODR13-MODR2HR_MET“ v pozemku 

parc. č. 242/1 za jednorázovou úplatu 100,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (vlastník pozemku) 

a firmou CETIN a.s., IČ 04084063 (Cetin). 

 

Usnesení 70R-3.15/2022: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ev. č. 

SML_2022/0154 na umístění stavby „NTL plynovodní přípojka pro RD Poděbradova 1038 a 1039 

číslo stavby 27695“ v pozemku parc. č. 2051/1 za jednorázovou úplatu 60,50 Kč vč. DPH mezi 

městem Modřice (vlastník pozemku) a firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (oprávněný). 

    

Usnesení 70R-3.16/2022: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ev. č. 

SML_2022/0155 na umístění stavby „Modřice, Havlíčkova, smyčka NN, Brabec“ v pozemku parc. 

č. 2027/1 pro RD na pozemku parc. č. 135/4 za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (vlastník pozemku) a firmou EG.D, a.s., IČ 28085400 (oprávněný). 

 

Usnesení 70R-3.17/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu garážového stání č. 4 a 6 

v BD Za Humny mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. E. S. (nájemce). 
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Usnesení 70R-3.18/2022: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 4 za cenu 

400,- Kč/měs. mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. J. M. (nájemce). 

 

Usnesení 70R-3.19/2022: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 6 za cenu 

400,- Kč/měs. mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí P. P. (nájemce). 

 

Usnesení 70R-3.20/2022: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu garážového stání č. 12 za cenu 

400,- Kč/měs. mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí D. H. (nájemce). 

 

 

Bod 4 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 70R-4.1/2022: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2053/5. 

 

Usnesení 70R-4.2/2022: RMM bere na vědomí žádost firmy EG.D, a.s., IČ 28085400 o odkup 

části pozemků parc. č. 993/1 a 2030/3 pro stavu „Modřice, U Hřiště, st. úprava TS, VN166“ a 

postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

Usnesení 70R-4.3/2022: RMM bere na vědomí žádost firmy Agromir holding, a.s., IČ 08229309 o 

odkup pozemku parc. č. 1315/36 o výměře 12 m² a postupuje ji do projednání v ZMM 

s doporučením schválení prodeje.  

  

Usnesení 70R-4.4/2022: RMM bere na vědomí žádost Ing.arch. M. T. o odkup části pozemku 

parc. č. 2031/1 o výměře cca 10 m² a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení 

prodeje. 

   

Usnesení 70R-4.5/2022: RMM schvaluje odpuštění nájemného za užívání pokoje v Městské hale 

Modřice ukrajinským uprchlíkům 2 ženám a 2 dětem do 19.10.2022. 

 

Usnesení 70R-4.6/2022: RMM schvaluje Dětskému folklórnímu kroužku Modřice, z.s., pronájem 

zrcadlového sálu Městské haly Modřice za cenu 200,- Kč/hod. 

 

Usnesení 70R-4.7/2022: RMM schvaluje Dětskému folklórnímu kroužku Modřice, z.s. pronájem 

areálu Pod Kaštany v termínu od 23.06.2023 do 25.06.2023 za cenu 500,- Kč. 

 

Usnesení 70R-4.8/2022: RMM schvaluje spolku Dubové lístky z.s. bezúplatné zapůjčení areálu 

Pod Kaštany dne 08.10.2022 za účelem konání akce Pohádkový les. 

 

Usnesení 70R-4.9/2022: RMM schvaluje organizaci Pionýr, z.s. – pionýrské skupině Modřice, IČ 

07828691 bezúplatné zapůjčení areálu Pod Kaštany ve dnech 14.09.2022 – Zahájení školního 

roku, 07.01.2023 – Lednový výlet a 13.06.2023 – Vítání léta.  

 

Usnesení 70R-4.10/2022: RMM schvaluje Hodové chase bezúplatné zapůjčení areálu Pod 

Kaštany dne 22.09.2022 a zapůjčení areálu Pod Kaštany ve dnech 30.09.-02.10.2022 za úhradu 

500,- Kč. 

 

Bod 5 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 
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Bod 6 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 70R-6.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 8/2022 ze zasedání KSDÚP ze dne 

12.09.2022 a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým žádostem. 

 

Usnesení 70R-6.2/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.08.2022 do 31.08.2022. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 70R-7.1/2022: RMM schvaluje Povodňový plán „Skladová hala zemědělského areálu 

Modřice“ vlastníka Ing. F. B. 

 

Usnesení 70R-7.2/2022: RMM schvaluje odpis pohledávek města Modřice dle seznamu dlužníků 

ze dne 16.09.2022 ve výši 20.000,- Kč za rok 2018 pro jejich nevymahatelnost. 

 

Usnesení 70R-7.3/2022: RMM schvaluje 1. změnu odpisového plánu majetku ZŠ Modřice na rok 

2022 spočívající ve zvýšení odpisu o 84.024,- Kč z důvodu dokončení a začlenění do majetku 

staveb Hospodaření s dešťovou vodou. 

   

Usnesení 70R-7.4/2022: RMM dle pověření ZMM schvaluje RO č. 8/2022 na straně příjmů po RO 

ve výši 171.221.700,- Kč a na straně výdajů po RO č. 8/2022 ve výši 218.290.400,- Kč jako 

schodkové s financováním ve výši 47.068.700,- Kč a splátkou úvěrů ve výši 8.855.000,- Kč. 

Financování a splátky budou kryty z rozpočtové rezervy města Modřice z let minulých. 

 

Usnesení 70R-7.5/2022: RMM bere na vědomí Protokol o provedení revize knihovního fondu 

Městské knihovny Modřice ze dne 15.08.2022 a schvaluje odpis nezvěstných knih dle seznamu 

v příloze protokolu. 

 

Usnesení 70R-7.6/2022: RMM bere na vědomí zvýšení nákupní ceny sáčků na bioodpad a 

schvaluje zachování původní ceny do konce roku 2022. 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


