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USNESENÍ Č. 16/2016

z 16. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 23. února 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, dřívější odchod radní Ventruba)
RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovu, DiS
RMM schvaluje navržený program 16. schůze RMM bez úprav
Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 16R-1.1/2016: RMM bere na vědomí rozpracovanou Obecně závaznou vyhlášku města Modřice
k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku a definitivní dopracování bude provedeno v návaznosti
na aktualizaci vyhlášky o místních poplatcích města Modřice.
Usnesení 16R-1.2/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích
RMM a zasedáních ZMM.
Bod 2 – Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP - Ing. Chybíková
Usnesení 16R-2.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o komplexním hodnocení činnosti KSDÚP.
Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur
Usnesení 16R-3.1/2016: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci akce „Víceúčelová
sportovní hala Modřice“ v ceně 5.443.790,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Doc. Ing. arch.
Zdeněk Rothbauer a Atelier bod architekti s.r.o. (zhotovitel).
Usnesení 16R-3.2/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o právní pomoci ze dne 19. 7. 2004 ve
znění dodatků č. 1 a 2 mezi městem Modřice (klient) a Mgr. Petrou Hrachy, advokátka, advokátní kancelář
(advokát) na úpravu měsíční paušální platby na částku 49.000,- Kč bez DPH za měsíc.
Usnesení 16R-3.3/2016: RMM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu mezi městem Modřice (kupující) a
firmou KAMPI OFFICE, s.r.o. (prodávající) na nákup kancelářských potřeb v roce 2016 s minimálním
finančním plněním 100.000,- Kč bez DPH.
Usnesení 16R-3.4/2016: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce chodníků ve městě
Modřice“ na pozemcích par. č. 2052/3, 2048/1, 2051/5, 2047/1 a 2040 mezi městem Modřice (stavebník) a
JmK (majitel pozemků).
Usnesení 16R-3.5/2016: RMM bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen na
akci „Rekonstrukce Chodníků ve městě Modřice“ mezi městem Modřice (budoucí oprávněný) a JmK
(budoucí povinný) a podstupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení.
Usnesení 16R-3.6/2016: RMM schvaluje Kupní smlouvu na nákup výzbroje a výstroje JSDH Modřice
v celkové ceně 654.165,- Kč vč. DPH mezi městem Modřice (kupující) a firmou Požární bezpečnost, s.r.o.,
Jihlava (prodávající).
Usnesení 16R-3.7/2016: RMM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN pro
volný byt v Bytovém domě Sadová 563 mezi městem Modřice (zákazník) a firmou E.ON Energie a.s.
(dodavatel).
Usnesení 16R-3.8/2016: RMM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090075964 pro
volný byt v Bytovém domě Sadová 563 mezi městem Modřice (zákazník) a firmo RWE GasNet, s.r.o.
(provozovatel).
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Usnesení 16R-3.9/2016: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu v Bytovém domě Sadova 563 k 31.
1. 2016 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní B. K. (nájemce).
Usnesení 16R-3.10/2016: RMM schvaluje Dohodu o vystoupení na Plese města Modřice 2016 mezi městem
Modřice (objednatel) a Taneční školou STARLET (dodavatel) za cenu 3.509,- Kč vč. DPH.
Usnesení 16R-3.11/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění karnevalu pro děti konaného dne 2.4.2016 za
cenu 8.000,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a společností Netratrdlo (dodavatel).
Usnesení 16R-3.12/2016: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_156348 mezi
městem Modřice (provozovatel) a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
(poskytovatel) na hudební produkci při předvánočním koncertě na radnici 9. 12. 2015 za cenu 577,- Kč vč.
DPH.
Usnesení 16R-3.13/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek IS včetně šachet,
přístupového schodiště a zřízení vjezdu a výjezdu pro rodinný dům Husova 369 mezi městem Modřice
(majitel pozemků) a Doc. Ing. E. K., Ph.D. (stavebník).
Usnesení 16R-3.14/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby části nového vstupuschodiště do objektu č.p. 145 mezi městem Modřice (majitel pozemků) a SJM S. R. a S. J. (stavebníci).
Usnesení 16R-3.15/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti IS mezi městem Modřice (budoucí povinný) a CTP Invest, spol. s.r.o. (budoucí oprávněný) na
doplnění vedení přípojky VN po pozemku par. č. 2090.
Usnesení 16R-3.16/2016: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení
plynárenského zařízení po pozemku par. č. 1690/187 mezi městem Modřice (budoucí povinný) a RWE
GasNet, s.r.o. (budoucí oprávněný).
Usnesení 16R-3.17/2016: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330035266/001 o
vedení distribuční soustavy NN a pozemcích par. č. 2056/1 a 1344/1 za úplatu 250,- Kč bez DPH mezi
městem Modřice (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný).
Usnesení 16R-3.18/2016: RMM schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na
stavební úpravy NN akce „Město Modřice, chodník k MŠ a rekonstrukce ulice Zahradní“ mezi městem
Modřice (stavebník) a E.ON Distribuce, a.s. (nabyvatel).
Usnesení 16R-3.19.1/2016: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportoviště mezi městem Modřice
(poskytovatel) a MNK, z.s. (uživatel) o užívání tělocvičny a antukových kurtů za cenu 250,-Kč/hod/tělocvična
a 120,-Kč/hod/kurt.
Usnesení 16R-3.19.2/2016: RMM schvaluje Dohodu o užívání sportoviště mezi městem Modřice
(poskytovatel) a MFK, o.s. (uživatel) o užívání tělocvičny za cenu 250,- Kč/hodina.
Usnesení 16R-3.20/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 52E mezi městem Modřice
(pronajímatel) a J. K. (nájemce).
Usnesení 16R-3.21/2016: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 13A mezi městem Modřice
(pronajímatel) a V. M. (nájemce).

Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit
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Usnesení 16R-4.1/2016: RMM schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci v projektu Smart city mezi
městem Modřice a společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Usnesení 16R-4.2/2016: RMM bere na vědomí žádost společnosti KING STYLE, s.r.o. o prodloužení
nájemní smlouvy k pozemku par. č. 1977/74.
Usnesení 16R-4.3/2016: RMM schvaluje pronájem areálu Pod Kaštany společnosti 5P Marketing Consulting,
s.r.o. v termínu 3. 6. 2016 v době od 18 do 2 hodin.
Usnesení 16R-4.4/2016: RMM zamítá zřízení výběhu pro psi na ulici Prusinovského.
Usnesení 16R-4.5/2016: RMM schvaluje připojení města Modřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
dne 10. 3. 2016.
Bod 5 – Projednání žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory
Usnesení 16R-5.1/2016: RMM schvaluje žádost o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory paní D. Š.
a M. Š. a schvaluje přidělení bytu č. 40 2+kk k 1. 3. 2016.
Usnesení 16R-5.2.1/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě mezi městem Modřice a JUDr.
R. V. na výši finančního daru 1.000,- Kč.
Usnesení 16R-5.2.2/2016: RMM schvaluje zápočet výplaty příspěvku ve výši 2.000,- Kč s výplatou
příspěvků v měsících březnu a dubnu s panem JUDr. R. V..
Usnesení 16R-5.3/2016: RMM bere na vědomí Zprávu o provozu, hospodaření a využívání objektu
Pasivního bytového domu pro seniory Modřice a předkládá ji k projednání na březnovém zasedání ZMM.
Bod 6 – Projednání zpráv z činností komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské
Policie
Usnesení 16R-6.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 14/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry
navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem.
Usnesení 16R-6.2/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 13 ze zasedání FV ze dne 20. 1. 2016 a podstupuje jej
do projednání v ZMM.
Usnesení 16R-6.3/2016: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMM k proběhlé
kontrole Oblastním inspektorátem práce pro JmK a Zlínský kraj a podstupuje ji do projednání v ZMM.
Usnesení 16R-6.4/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolku Modřice ze dne 25. 1.
2016 a ze dne 22. 2. 2016.
Usnesení 16R-6.5/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc leden
2016.
Bod 7 – Příprava březnového zasedání ZMM
Usnesení 16R-7.1/2016: RMM bere na vědomí návrh programu březnového zasedání ZMM.
Usnesení 16R-7.2/2016: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu březnového zasedání ZMM.
Bod 8 – Různé, diskuse
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Usnesení 16R-8.1/2016: RMM schvaluje Protokol o předání a převzetí díla k zajištění budoucího
provozování bezpečných úseků cyklostezky Brno-Vídeň - II. etapa, úsek Modřice I.
Usnesení 16R-8.2/2016: RMM schvaluje Systém finanční kontroly.
Usnesení 16R-8.3/2016: RMM schvaluje Personální analýzu městského úřadu Modřice let 2013 - 2015.
Usnesení 16R-8.4/2016: RMM schvaluje Projekt zefektivnění činnosti orgánů města Modřice pro léta 2016 2017.
Usnesení 16R-8.5/2016: RMM schvaluje přílohy č. 1a a 1b k Interní směrnici č. 9/2014 Organizační řád.
Usnesení 16R-8.6/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 3/2016 Pracovní řád.
Usnesení 16R-8.7/2016: RMM schvaluje Provozní řád sportovního areálu na ulici Benešova.
Usnesení 16R-8.8/2016: RMM jmenuje na období 2016-2017 do funkce preventisty požární ochrany
uvolněnou místostarostku Ing. Chybíkovou.
Usnesení 16R-8.9.1/2016: RMM v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Bc. Květoslavě Höklové, DiS - vedoucí Majetkového odboru osobní
ohodnocení ve výši 35% s účinností od 1. 3. 2016.
Usnesení 16R-8.9.2/2016: RMM v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Bc. Andrei Kovářové - vedoucí Odboru vnitřních věcí osobní
ohodnocení ve výši 32,5 % s účinností od 1. 3. 2016.
Usnesení 16R-8.9.3/2016: RMM v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Ing. Romanu Mulíčkovi - vedoucímu Finančního odboru osobní
ohodnocení ve výši 30% s účinností od 1. 3. 2016.
Usnesení 16R-8.9.4/2016: RMM v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Miroslavě Kubíkové - vedoucí městské knihovny osobní ohodnocení
ve výši 25% s účinností od 1. 3. 2016.
Usnesení 16R-8.9.5/2016: RMM v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jitce Kozumplíkové - vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory
osobní ohodnocení ve výši 25% a příplatek za vedení ve výši 7,5% s účinností od 1. 3. 2016.
Usnesení 16R-8.9.6/2016: RMM v souladu s ust. § 124, odst. 2, písm. a) zákoníku práce jmenuje Ing.
Kateřinu Šiškovou do funkce trvalého zastupování vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory v plném
rozsahu.
Usnesení 16R-8.9.7/2016: RMM v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Ing. Kateřině Šiškové změnu druhu práce na zástupce vedoucí
v Pasivním bytovém domě pro seniory, platovou třídu 7, osobní ohodnocení ve výši 25% a příplatek zavedení
ve výši 5% s účinností od 28. 2. 2016.
Usnesení 16R-8.10/2016: RMM schvaluje Základní škole Modřice odpisový plán majetku na rok 2016
v celkové výši odpisů 1.511.105,52 Kč.
Usnesení 16R-8.11/2016: RMM schvaluje Mateřské škole Modřice odpisový plán majetku na rok 2016
v celkové výši odpisů 714.288,- Kč.
Usnesení 16R-8.12/2016: RMM schvaluje přidělení bytu č. 7 v Bytovém domě Sadová 563 panu J. S.
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Usnesení 16R-8.13.1/2016: RMM schvaluje text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu – služby s názvem „Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“.
Usnesení 16R-8.13.2/2016: RMM schvaluje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek
veřejné zakázky malého rozsahu „Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové
zóny“ ve složení: Ing. Josef Šiška, MUDr. Jiří Ventruba, CSc., Mgr. Jan Šmatera, Ing. Jiří Brabec, Ing. Jan
Skalník.
Usnesení 16R-8.13.3/2016: RMM schvaluje náhradníky hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání
obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní
záplavové zóny“ ve složení: Ing. Hana Chybíková, MVDr. Luděk Slaný, Mgr. Ing. Pavel Tollner, Ing. Libor
Procházka, MBA, Ing. Pavel Doleček.
Usnesení 16R-8.13.4/2016: RMM schvaluje vyzvat k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“ firmy:
- Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, Minská 18, Brno
- ECenviconsult, s.r.o., Růženec 54, Brno
- Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, Brno
- Aqua PROCON s.r.o, Palackého tř. 12, Brno
Usnesení 16R-8.14/2016: RMM zamítá nabídku na prezentaci města Modřice v cykloturistickém průvodci
JmK zpracovávaném firmou BEKR.
Usnesení 16R-8.15/2016: RMM bere na vědomí Hodnocení činnosti knihovny města Modřice za rok 2015.
Usnesení 16R-8.16/2016: RMM schvaluje prodloužení smlouvy na odběr plynu s firmou RWE na rok 2018
dle předloženého cenového tarifu a prodloužení smlouvy na odběr elektriky s firmou E.ON na rok 2018 dle
předloženého cenového tarifu.
Usnesení 16R-8.17/2016: RMM bere na vědomí účast města Modřice na akci „Ukliďme Česko 2016“ dne
16. 4. 2016.
Usnesení 16R-8.18/2016: RMM schvaluje záštitu města Modřice nad akcí „Noc kostelů“ dne 10. června
2016.

…......................................................................
místostarostka města Ing. Hana Chybíková

........................................................................
starosta města Ing. Josef Šiška

