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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  7711//22002222  
 z 71. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 18. října 2022 v 15 hodin v kanceláři starosty města 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5)  

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. Martinu Vojtovou, DiS. 

RMM schvaluje navržený program 71. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 71R-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 71R-2.1/2022: RMM schvaluje Smlouvu o provedení autorského dozoru veřejné 

zakázky „Modřice-lokalita Za Humny oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovod“ ev. č. 

SML_2022/0168 za cenu 850,- Kč/hod. bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Ing. 

Vítězslavou Machovcovou, IČ 66527236 (zhotovitel). 

   

Usnesení 71R-2.2.1/2022: RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Revitalizace 

sběrného dvora v Modřicích“ nabídku firmy Společnost stavby SR – sběrový dvůr Modřice, IČ 

09224289 za cenu 10.744.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 71R-2.2.2/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. SML_2022/0164 na akci 

„Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“ za cenu 10.744.000,- Kč bez DPH mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou Společnost stavby SR – sběrový dvůr Modřice, IČ 09224289 

(zhotovitel) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo po uplynutí zákonných lhůt pro 

odvolání. 

 

Usnesení 71R-2.3/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. SML_2022/0086 na 

akci „Souvislá údržba chodníku na ul. Sadová – I. etapa“, kterým se upravuje doba dokončení do 

31.10.2022 a cena díla o více a méně práce se zvyšuje o 43.540,- Kč bez DPH na nově celkem 

2.118.033,75 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou SVÍTIL PLUS, s.r.o., IČ 

25324942 (zhotovitel). 

 

Usnesení 71R-2.4/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 46 Nájemní a provozní smlouvy uzavřené 

dne 12.03.2022 ev. č. SML_2022/045/2020/46 upravující rozsah pronájmu o kanalizační stoku, 

retenční nádrž a ČS-K Modřice Gigasport mezi městem Modřice (město) a společností BVK a.s., 

IČ 46347275 (BVK). 

  

Usnesení 71R-2.5/2022: RMM schvaluje Smlouvu o dodávce pitné vody č. 2010062669 ev. č. 

SML_2022/0162 na dodávku vody pro sběrový dvůr ul. Tyršova mezi městem Modřice (odběratel) 

a firmou BVK, a.s., IČ 46347275 (dodavatel). 

    

Usnesení 71R-2.6/2022: RMM schvaluje Kupní smlouvu ev. č. SML_2022/0167 na prodej části 

pozemku parc. č. 993/1 díl „a“ o výměře 4 m² za cenu 12.200,- Kč mezi městem Modřice 

(prodávající) a L. a A. P. (kupující). 
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Usnesení 71R-2.7/2022: RMM schvaluje Kupní smlouvu ev. č. SML_2022/0166 na prodej 

pozemku parc. č. 934/3 o výměře 1 m² a parc. č. 934/4 o výměře 3 m² za cenu 12.200,- Kč mezi 

městem Modřice (prodávající) a J. a E. V. (kupující). 

 

Usnesení 71R-2.8/2022: RMM schvaluje Nájemní smlouvu ev. č. SML_2022/0165 o pronájmu 

pozemku parc. č. 2053/5 o výměře 407 m² za cenu 407,- Kč/rok mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a p. A. C. (nájemce). 

 

Usnesení 71R-2.9/2022: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2022_146413 ev. č. SML_2022/0163 hudebních děl při akci Svatováclavské hody 2022 DH 

Lácaranka za cenu 955,70 Kč bez DPH mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA – Ochranný 

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

 

Usnesení 71R-2.10/2022: RMM schvaluje zrušení Smlouvy o pronájmu garážového stání č. 4 

v BD Za Humny mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. J. M. (nájemce), která doposud 

nájemcem nebyla podepsána. 

 

Usnesení 71R-2.11.1/2022: RMM schvaluje text Kupní smlouvy na odkup modřického kroje za 

cenu pro pánský kroj 6.033,40 Kč a pro dámský kroj 6.147,60 Kč. RMM pověřuje OVV přípravou 

čistopisů Kupních smluv s uživateli krojů dle obdržených žádostí o odkup a pověřuje starostu 

města jejich podpisem. 

 

Usnesení 71R-2.11.2/2022: RMM schvaluje text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce modřického 

kroje, jejímž předmětem je automatické prodloužení doby výpůjčky modřického kroje vždy o 1 rok 

se zachováním možnosti odkupu kroje. RMM pověřuje OVV přípravou čistopisů Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o výpůjčce s uživateli krojů dle obdržených žádostí a pověřuje starostu města jejich 

podpisem. 

 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 71R-3.1/2022: RMM schvaluje prominutí platby nájemného za pozemek parc. č. 

1977/74 v roce 2022 firmě ABC Nemo, a.s., neboť pozemek v roce 2022 nemohla užívat ani 

neužívala dle uzavřené Smlouvy o pronájmu. 

 

Usnesení 71R-3.2/2022: RMM bere na vědomí žádost o odkup pozemku parc. č. 1690/187 a 

postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením zamítnutí prodeje. 

 

Usnesení 71R-3.3/2022: RMM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti MěÚ Modřice spolku 

Dubové lístky z.s. dne 17.12.2022 za účelem konání rodinného divadelního představení s vánoční 

tématikou za cenu 100,- Kč na celou akci. 

  

Usnesení 71R-3.4/2022: RMM schvaluje Pionýru z.s. – Pionýrská skupina Modřice, 66. PTO 

Brabrouci, IČ 07828691, pronájem areálu Pod Kaštany v termínu od 16.06.2023 do 18.06.2023 za 

cenu 500,- Kč. 

   

Usnesení 71R-3.5/2022: RMM schvaluje žádost bývalých zastupitelů o odkup tabletu iPad 

Samsung za cenu 1.000,- Kč/ks. 
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Usnesení 71R-3.6/2022: RMM bere na vědomí žádost zast. Ing. Chybíkové o odkup mobilního 

telefonu Apple iPhone 8 Space Grexy a o převod telefonního čísla na svoji osobu a postupuje 

žádost do projednání v nově ustanovené RMM. 

 

Usnesení 71R-3.7/2022: RMM schvaluje umístění neprůhledné textilie na oplocení části pozemku 

parc. č. 2033 p. D. H. 

 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 

 

 

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

Usnesení 71R-5.1/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.09.2022 do 30.09.2022. 

 

 

Bod 6 – Komplexní hodnocení činnosti komisí RMM ve volebním období 2018-2022 

Usnesení 71R-6.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu starosty města o činnosti komisí RMM ve 

volebním období 2018-2022. 

 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

 Usnesení 71R-7.1/2022: RMM schvaluje Nařízení města Modřice č. 5/2022. 

 

Usnesení 71R-7.2/2022: RMM schvaluje odpis pohledávek města Modřice dle seznamu dlužníků 

ze dne 14.09.2022 ve výši 5.500,- Kč za rok 2018. 

 

Usnesení 71R-7.3.1/2022: RMM schvaluje vzorovou Smlouvu o zapojení podnikatelských 

subjektů do obecního systému odpadového hospodářství a pověřuje majetkový odbor uzavíráním 

smluv s jednotlivými subjekty. 

   

Usnesení 71R-7.3.2/2022: RMM schvaluje vzorovou žádost podnikatele o zapojení do obecního 

systému odpadového hospodářství. 

   

Usnesení 71R-7.3.3/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 11/2022 Ceník úhrad za zapojení 

podnikatele do obecního systému odpadového hospodářství města Modřice. 

   

Usnesení 71R-7.4.1/2022: RMM zamítá uvedení do provozu nafukovací haly na hřišti za budovou 

ZŠ ul. Benešova pro zimu 2022/2023. 

    

Usnesení 71R-7.4.2/2022: RMM schvaluje uvedení do provozu kluziště u MHM pro zimu 

2022/2023. 

 

Usnesení 71R-7.5/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení opotřebeného a nefunkčního 

majetku v celkové hodnotě 63.550,- Kč dle seznamu ze dne 06.10.2022. 
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Usnesení 71R-7.6/2022: RMM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Modřice ve školním 

roce 2021/2022. 

Usnesení 71R-7.7/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice uzavření provozu MŠ ve dnech 26.12. – 

30.12.2022. 

 

Usnesení 71R-7.8/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice Výkaznictví příspěvkové organizace 

sestavené k 30.09.2022. 

 

Usnesení 71R-7.9/2022: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti MŠ Modřice ve školním roce 

2021/2022. 

 

Usnesení 71R-7.10/2022: RMM schvaluje dle pověření ZMM RO č. 9/2022 na straně příjmů po 

RO ve výši 177.946.100,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 219.180.400,- Kč jako schodkové 

s financováním ve výši 41.234.300,- Kč a splátkou úvěrů ve výši 8.855.000,- Kč. Financování a 

splátka úvěrů budou kryty z rozpočtové rezervy města Modřice z let minulých. 

 

Usnesení 71R-7.11/2022: RMM schvaluje nabídku společnosti Innogy Energie, s.r.o., IČ 

49903209 na dodávku plynu pro rok 2023 za cenu 5.764,41 Kč/MWh a pověřuje starostu 

podpisem akceptačního protokolu do 19.10.2022 do 14hod. 

 

 

Bod 8 – Hodnocení činnosti RMM ve volebním období 2018-2022 

Usnesení 71R-8.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o Komplexním hodnocení činnosti RMM za 

volební období 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


