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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2200//22001166  
 z 20. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 21. června 2016 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice 

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

prezenční listina) 

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. Martinu Vojtovou 

RMM schvaluje navržený program 20. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

Usnesení 20R-1.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2  – Rozpracování úkolů uložených červnovém ZMM 

Usnesení 20R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na 9. řádném zasedání  

ZMM. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 20R-3.1/2016: RMM bere na vědomí Dodatek č. 1-28063697259_0 ke smlouvě č. 1-4595127064_0 

na poskytování zvýhodněných telekomunikačních služeb mezi městem Modřice (zákazník) a společností 

Vodafone Czech Republic, a.s. (poskytovatel). 

 

Usnesení 20R-3.2/2016: RMM schvaluje Kupní smlouvu č. 93/2016 mezi městem Modřice (kupující) a 

firmou MINAM servis, a.s. (prodávající) na nákup cisternové nástavby 2000 na vozidlo Multicary v ceně 

178.354,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení 20R-3.3/2016: RMM schvaluje od 1. 7. 2016 změnu přílohy č. 1 - Výkaz o celkovém množství a 

druzích komunálního odpadu vytříděných v obcích, změnu přílohy č. 3 - Sazebníky odměn a změnu přílohy č. 

4 - Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a firmou EKO-KOM, a.s. (zhotovitel). 

 

Usnesení 20R-3.4/2016: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku par. č. 1977/74 k umístění 1 ks  

mobilního reklamního zařízení o jedné noze se dvěma reklamními plochami za cenu 1500,- Kč/m2/rok bez  

DPH mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou King Style, s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 20R-3.5/2016: RMM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Hybešova 654 s paní  

L. P. ke dni 1. 8. 2016. 

 

Usnesení 20R-3.6/2016: RMM schvaluje ukončení nájmu garážového stání č. 22 v bytovém domě Za Humny  

s paní E. K. a panem T. K. ke dni 31. 8. 2016. 

 

Usnesení 20R-3.7/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 67E mezi městem Modřice  

(pronajímatel)  a panem Z. M. (nájemce). 

 

Usnesení 20R-3.8/2016: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_103371 mezi  

městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.  

(poskytovatel) na hudební produkci při komorním koncertě na radnici dne 25. 5. 2016 za cenu 572,- Kč vč.  

DPH. 

 

Usnesení 20R-3.9/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene BM-014330038481/001 na  

vedení distribuční soustavy „Modřice, Sokolská, smyčka NN, Kovář“ po pozemcích par. č. 993/, 2030/3 a  

992/3 za úplatu 5000,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný). 
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Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

Usnesení 20R-4.1/2016: RMM schvaluje převod podnikatelského nájmu nebytových prostor restaurace Na 

Sokolovně ze společnosti Vanvera, s.r.o., v likvidaci, IČO 28270177 na nájemce Ing. Kateřinu Zoufalou IČO 

03423841. 

 

Bod 5 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory 

Usnesení 20R-5.1/2016: RMM schvaluje žádost o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory panu J. Š. 

a schvaluje přidělení bytu 1+kk v přízemí SO-02 k 1. 7. 2016. 

 

Usnesení 20R-5.2/2016: RMM schvaluje žádost o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory paní E. B. 

a schvaluje přidělení bytu 1+kk č. 39 ve 2. NP SO-03 k 1. 7. 2016. 

 

Bod 6 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské  

Policie 

Usnesení 20R-6.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 18/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 20R-6.2/2016: RMM schvaluje odměny členům komisí RMM, Muzejního spolku a Redakční rady 

za I. pololetí 2016. 

 

Usnesení 20R-6.3/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu ze dne 30. 5. 2016. 

 

Usnesení 20R-6.4/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc květen 

2016. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 20R-7.1/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 11/2016 Pracovní řád. 

  

Usnesení 20R-7.2/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 10/2016 - Finanční kontrola. 

 

Usnesení 20R-7.3/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 6/2016 - Příspěvky nepodnikajícím fyzickým  

osobám. 

 

Usnesení 20R-7.4/2016: RMM schvaluje Návštěvní řád parku u muzea města Modřice na ulici Komenského. 

 

Usnesení 20R-7.5/2016: RMM schvaluje pořízení právního informačního systému ve variantě Samospráva  

2016 Premium v celkové roční ceně 38.660,- Kč bez DPH se smluvním závazkem 12 měsíců a pověřuje  

starostu města uzavřením smlouvy ve schváleném rozsahu. 

 

Usnesení 20R-7.6/2016: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) Interní směrnice č.  

3/2016 Pracovní řád schvaluje vedoucí Majetkového odboru Bc. Květoslavě Höklové osobní ohodnocení ve  

výši 37,5 %. 

 

Usnesení 20R-7.7/2016: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) Interní směrnice č.  

3/2016 Pracovní řád schvaluje vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc. Andrei Kovářové osobní ohodnocení ve   

výši 37,5 %. 

 

Usnesení 20R-7.8/2016: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) Interní směrnice č. 

3/2016 Pracovní řád schvaluje vedoucímu Finančního odboru Ing. Romanu Mulíčkovi osobní ohodnocení ve 

výši 35 %. 
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Usnesení 20R-7.9/2016: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) Interní směrnice č.  

3/2016 Pracovní řád schvaluje vedoucí Městské knihovny Modřice paní Miroslavě Kubíkové osobní  

ohodnocení ve výši 27,5 %. 

 

Usnesení 20R-7.10/2016: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) Interní směrnice č.  

3/2016 Pracovní řád schvaluje vedoucímu Městského muzea Modřice Mgr. Petrovi Fialovi osobní ohodnocení  

ve výši 15 %.  

 

Usnesení 20R-7.11/2016: RMM v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích a dle ust. kap. 4 čl. 2 odst. 10 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) Interní směrnice č.  

3/2016 Pracovní řád schvaluje vedoucí PBDS Jitce Kozumplíkové osobní ohodnocení ve výši 30 %. 

 

Usnesení 20R-7.12/2016: RMM schvaluje dle návrhu zástupkyně ředitelky Mgr. Jany Havlíčkové  

ředitelce Základní školy Modřice Mgr. Kateřině Koubkové pololetní odměnu ve výši 32.400,- Kč. 

 

Usnesení 20R-7.13/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice přijetí peněžního daru v měsíci květnu od  

Ing. Lukáše Veselého - Autodoprava Pardubice ve výši 2.500,- Kč. 

 

Usnesení 20R-7.14/2016: RMM schvaluje dle návrhu ekonomky MŠ Modřice Jarmily Fišerové ředitelce  

Mateřské školy Modřice Mgr. Stanislavě Šikulové pololetní odměnu ve výši 31.000,- Kč. 

 

Usnesení 20R-7.15/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice zapojení do projektu kraje „Poskytování  

bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách Jihomoravského kraje II“. 

 

Usnesení 20R-7.16/2016: RMM zamítá přijetí majetku po zemřelé Z. T. a přihlášení města Modřice  

do dědického řízení. 

 

Usnesení 20R-7.17/2016: RMM zamítá účast města v projektu Sportovní benchmarking za cenu 8.000,- Kč. 

 

Usnesení 12R-7.18/2016: RMM bere na vědomí vyúčtování kulturní akce „Ženáčské hody 2016“ na straně  

příjmů celkem 114.000,- Kč a na straně výdajů celkem 114.000,- Kč. 

 

Usnesení 20R-7.19/2016: RMM bere na vědomí „Výroční zprávu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., za  

rok 2015“. 

 

Usnesení 20R-7.20/2016: RMM odkládá zřízení facebookových stránek města Modřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…......................................................................           ........................................................................ 

   místostarostka města Ing. Hana Chybíková       starosta města Ing. Josef Šiška 


