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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2222//22001166  
 z 22. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 23. srpna 2016 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice 

  Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4, jmenovitě viz             

prezenční listina, řádně omluven radní Slaný) 

RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS 

RMM schvaluje navržený program 22. schůze RMM bez úprav 

 

Bod 1 – Kontrola úkolů 

 

Usnesení 22R-1.1/2016: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích  

RMM a zasedáních ZMM. 

 

Bod 2 – Roční zpráva o činnosti SZK-Havlátová 

 

Usnesení 22R-2.1/2016: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti Sociálně zdravotní komise za uplynulé 

roční období. 

 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 22R-3.1/2016: RMM bere na vědomí Dohodu o finančním příspěvku ke Smlouvě o společném 

postupu při projednávání ZÚR JmK ze dne 22. 3. 2011 ve výši příspěvku 15,- Kč/obyvatel k 1. 1. 2016 mezi 

městem Modřice a obcemi Ostopovice, Nebovidy, Moravany, Želešice, Ponětovice, Blažovice a Jiříkovice a 

postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 22R-3.2/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb na 

rozšíření služby poskytování kvalifikovaných časových razítek PostSignum mezi městem Modřice (zákazník) 

a Českou poštou s.p. (poskytovatel). 

 

Usnesení 22R-3.3/2016: RMM schvaluje Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o 

umístění stavby „Město Modřice, chodník k MŠ a rekonstrukce ul. Zahradní-obj. SO-402 přeložka vedení O2“ 

mezi městem Modřice (převodce) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (nabyvatel). 

 

Usnesení 22R-3.4/2016: RMM schvaluje Dodatek č. 2/2016 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 5. 2005  

uzavřené mezi městem Modřice (půjčitel) a MS Modřice (vypůjčitel) na úpravu údržby a provozu vodní  

plochy na par. č. 2158. 

  

Usnesení 22R-3.5/2016: RMM bere na vědomí Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 

210029000027 ze dne 18. 10. 2011 uzavřené mezi městem Modřice (zákazník) a společností RWE Energie, 

s.r.o. (obchodník) na odběr plynu v objektu rodinného domu nám. Svobody 171. 

 

Usnesení 22R-3.6/2016: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby přípojek splaškové a 

dešťové kanalizace, vody, plynu a elektro a zřízení sjezdu a výjezdu na místní komunikaci na par č. 2025/1 

mezi městem Modřice (majitel pozemku). 

 

Usnesení 22R-3.7/2016: RMM bere na vědomí Smlouvu o spolupráci při pořádání XVI. ročníku  

mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané „O pohár starosty města Modřice“ mezi městem Modřice a FC  

Zbrojovka Brno. 

 

Usnesení 22R-3.8/2016: RMM schvaluje Přílohu dle čl. II odst. 2 Smlouvy o zajištění poskytování úkonů  

pečovatelské služby uzavřené mezi městem Modřice a městem Židlochovice spočívající ve vyčíslení doplatku  

za poskytované služby pro rok 2016 ve výši 200.000,- Kč. 
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Bod 4 – Projednání nových podnikatelských aktivit 

 

Usnesení 22R-4.1/2016: RMM bere na vědomí žádost společnosti EL-INSTA Czech, s.r.o. o odkup části  

pozemku par č. 1291/24 a postupuje ji do projednání v ZMM s doporučením schválení prodeje. 

 

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

 

Usnesení 22R-5.1/2016: RMM schvaluje žádost o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory paní R.A. 

a schvaluje přidělení bytu 1+kk k 23. 9. 2016. 

 

Usnesení 22R-5.2/2016: RMM schvaluje nájemnici bytu č. 22 v Pasivním bytovém domě pro seniory paní  

M. H. zvýšení zálohové platby za služby na 2.000,- Kč/měsíčně s účinností od 1. 9. 2016. 

 

Usnesení 22R-5.3.1/2016: RMM schvaluje poskytnutí daru klientce Pasivního  bytového domu pro seniory  

paní E. B. ve výši 1.000,- Kč/měsíčně s účinnosti od 1. 9. 2016.  

 

Usnesení 22R-5.3.2/2016: RMM schvaluje Darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 1.000,- 

Kč/měsíčně mezi městem Modřice (dárce) a paní E. B. klientka Pasivního bytového domu pro seniory 

(obdarovaný).   

 

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

Policie 

 

Usnesení 22R-6.1/2016: RMM bere na vědomí zápis č. 20/2016 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 22R-6.2/2016: RMM bere na vědomí zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí ze dne 5. 8.  

2016 a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 22R-6.3/2016: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu ze dne 26. 7. 2016. 

 

Usnesení 22R-6.4.1/2016: RMM bere na vědomí Přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc červenec 

2016. 

 

Usnesení 22R-6.4.2/2016: RMM schvaluje reprezentaci strážníků Městské policie Modřice na střeleckých 

závodech pořádaných Městskou policí Blansko dne 8. 9. 2016. 

 

Bod 7 – Příprava zářijového zasedání ZMM 

 

Usnesení 22R-7.1/2016: RMM schvaluje návrh programu 10. zasedání ZMM konaného dne 5. 9. 2016. 
 

Usnesení 22R-7.2/2015: RMM bere na vědomí přípravu bodů programu 10. zasedání ZMM konaného dne 5. 

9. 2016. 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

 

Usnesení 22R-8.1/2016: RMM bere na vědomí návrh textu OZV č. 3/2016, kterou se stanovuje systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Modřice a 

předkládá ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 22R-8.2/2016: RMM bere na vědomí návrh textu OZV č. 4/2016, kterou se stanovují podmínky pro  

spalování suchých rostlinných materiálů a předkládá ji do projednání v ZMM. 
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Usnesení 22R-8.3/2016: RMM bere na vědomí rozbor souběhu placení místních poplatků za užívání  

veřejného prostranství a nájemného za obecní pozemek a pověřuje majetkový odbor a právníka města  

přípravou aktualizace OZV do příštího zasedání RMM a ZMM. 

 

Usnesení 22R-8.4/2016: RMM bere na vědomí právní stanovisko k případné finanční náhradě za užívání  

pozemku par. č. 1690/186 firmou GAS Transport a schvaluje úhradu ročního nájemného stanoveného dle  

platné legislativy pro zemědělské pozemku ve výši 1.479,- Kč/rok. 

 

Usnesení 22R-8.5.1/2016: RMM odvolává z povodňové komise pana Dolečka Ivana a pana Chalupu  

Romana. 

 

Usnesení 22R-8.5.2/2016: RMM schvaluje  za nové členy povodňové komise neuvolněného místostarostu  

MUDR. Jiřího Ventrubu CSc. a velitele JSDH Modřice pana Milana Putnu. 

 

Usnesení 22R-8.5.3/2016: RMM schvaluje složení povodňové komise: předseda Josef Šiška, místopředseda  

Hana Chybíková, členi jsou Jiří Ventruba, Jiří Šula, Milan Putna a Květoslava Höklová. 

  

Usnesení 22R-8.6/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 13/2016 Pravidla oceňování významných  

životních událostí občanů města Modřice.  

 

Usnesení 22R-8.7/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 14/2016 Kategorizace prací. 

 

Usnesení 22R-8.8/2016: RMM schvaluje Interní směrnici č. 15/2016 Systém-organizace zabezpečení a řízení  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Usnesení 22R-8.9/2016: RMM schvaluje podání žádosti Krajskému úřadu JmK o souhlas se zřízením  

přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 pro 11 dětí.  

 

Usnesení 22R-8.10/2016: RMM schvaluje provedení odvětrání střešního pláště objektu bytového domu  

Sadová 563 firmou ADACH, spol. s.r.o. za cenu 177.100,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 22R-8.11/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na vypracování Dopravní studie ul. 

Tyršova předloženou firmou ARGEMA, spol. s.r.o. ve výši 40.000,- Kč bez DPH a postupuje ji k zařazení do 

rozpočtu města a schválení v ZMM. 

 

Usnesení 22R-8.12/2016: RMM bere na vědomí cenovou nabídku na výměnu 1 ks nádrže na vodu v areálu  

travnatého fotbalového hřiště ve výši 280.000,- Kč a schvaluje její zařazení do návrhu rozpočtu města na rok  

2017. 

 

Usnesení 22R-8.13.1/2016: RMM schvaluje text výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého  

rozsahu „Město Modřice, Chodník k MŠ a rekonstrukce ul. Zahradní“ vč. příloh, tj. návrhu Smlouvy o dílo vč.  

technických a obchodník podmínek. 

 

Usnesení 22R-8.13.2/2016: RMM schvaluje oslovení firem Svítil plus, s.r.o., M-Silnice, a.s. a SDS Exmost,  

spol. s.r.o. k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Modřice, chodník k MŠ a  

rekonstrukce ul. Zahradní“ a současně schvaluje zveřejnění výzvy na profilu zadavatele dle Interní směrnice č.  

9/2016. 

 

Usnesení 22R-8.13.3/2016: RMM jmenuje členy hodnotící komise plnící funkci komise pro otevírání obálek  

veřejné zakázky malého rozsahu „Město Modřice, chodník k MŠ a rekonstrukce ul. Zahradní“  Josef Šiška,  

Hana Chybíková, Květoslava Höklová. 

 

Usnesení 22R-8.13.4/2016: RMM jmenuje náhradníky členů hodnotící komise plnící funkci komise pro  

otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Město Modřice, chodník k MŠ a rekonstrukce ul.  

Zahradní“ Jiřího Ventrubu, Luďka Slaného a Kateřinu Habartovou. 
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Usnesení 22R-8.14/2016: RMM bere na vědomí zprávu o průběhu projekčních prací na akci „Víceúčelová  

sportovní hala Modřice“. 

 

Usnesení 22R-8.15/2016: RMM schvaluje Závěrečnou zprávu o činnosti energetického managementu města 

Modřice v roce 2015 zpracovanou společností MIX MAX Energetika s.r.o. 

 

Usnesení 22R-8.16/2016: RMM bere na vědomí informaci o průběhu příprav revitalizace Sběrného dvora v  

Modřicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


