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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  3366//22002200  
 z 36. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 15. prosince 2020 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

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

prezenční listina, omluven Ventruba)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS.  

RMM schvaluje navržený program 36. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 36R-1.1/2020: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních RMM a ZMM 

 

Bod 2 – Zpráva o činnosti Redakční Rady – MUDr. Mareček 

Usnesení 36R-2.1.1/2020: RMM bere na vědomí Zprávu o činnosti RR Zpravodaje za rok 2020. 

 

Usnesení 36R-2.1.2/2020: RMM schvaluje členem RR Zpravodaje města Modřice sl. Anetu 

Drmolovou. 

 

Usnesení 36R-2.1.3/2020: RMM schvaluje předsedkyní RR Zpravodaje města Modřice pí Evu 

Strnadovou s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-2.1.4/2020: RMM schvaluje odměny členům RR Zpravodaje města Modřice za rok 

2020 ve výši 4.000,- Jan Mareček, Eva Strnadová, Miroslav Hájek, 2.500,- Eva Zápecová, Petr 

Kurečka. 

 

Bod 3 – Rozpracování úkolů uložených na 10. zasedání ZMM 

Usnesení 36R-3.1/2020: RMM bere na vědomí Zprávu o rozpracování úkolů uložených na 10. 

zasedání ZMM. 

 

Bod 4 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 36R-4.1/2020: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výstavba nové požární 

zbrojnice“ za cenu 14.973.367,38 Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou 

POZIMOS, a.s., IČ 00147389 (zhotovitel). 

 

Usnesení 36R-4.2/2020: RMM schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění realizace veřejné zakázky 

a management projektu „Systém sběru odpadů v Modřicích“ ve výši 130.000,- Kč bez DPH mezi 

městem Modřice (objednatel) a firmou Agentura ValFia, s.r.o., IČ 03570738 (zhotovitel). 

 

Usnesení 36R-4.3/2020: RMM schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění udržitelnosti projektu 

„Systém sběru odpadů v Modřicích“ v ceně 5.000,- Kč/rok bez DPH po dobu 5 let mezi městem 

Modřice (objednatel) a firmou Agentura ValFia, s.r.o., IČ 03570738 (zhotovitel). 

 

Usnesení 36R-4.4/2020: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 

v oblasti BOZP a PO pro objekty města Modřice v paušální ceně 7.833,- Kč/měs. mezi městem 

Modřice (objednatel) a p. Jaroslavem Plškem, IČ 66520461 (poskytovatel). 
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Usnesení 36R-4.5/2020: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 

v oblasti BOZP a PO pro objekt Pasivního bytového domu pro seniory v paušální ceně 3.500,- 

Kč/měs. mezi městem Modřice (objednatel) a p. Jaroslavem Plškem, IČ 66520461 (poskytovatel). 

 

Usnesení 36R-4.6/2020: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 

v oblasti BOZP a PO pro objekt Městské haly Modřice a travnatého fotbalového hřiště v paušální 

ceně 3.500,- Kč/měs. mezi městem Modřice (objednatel) a p. Jaroslavem Plškem, IČ 66520461 

(poskytovatel). 

 

Usnesení 36R-4.7/2020: RMM schvaluje dle čl. II odst. 2 Smlouvy o zajištění poskytování úkonů 

pečovatelské služby přílohu smlouvy na doplatek pro rok 2021 ve výši 210.000,- Kč mezi městem 

Modřice (objednatel) a městem Židlochovice, IČ 282979 (poskytovatel). 

 

Usnesení 36R-4.8/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce areálu 

travnatého hřiště vč. jeho zázemí k 31.12.2020 mezi městem Modřice (půjčitel) a MFK Modřice, 

o.s., IČ 22869123 (vypůjčitel). 

 

Usnesení 36R-4.9/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění údržby 

fotbalového travnatého hřiště a jeho areálu k 31.12.2020 mezi městem Modřice (objednatel) a 

MFK Modřice, o.s., IČ 22869123 (zhotovitel). 

 

Usnesení 36R-4.10/2020: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění údržby 

sportoviště tréninkového hřiště při ulici U Hřiště k 31.12.2020 mezi městem Modřice (objednatel) a 

MFK Modřice, o.s., IČ 22869123 (zhotovitel). 

 

 Usnesení 36R-4.11.1/2020: RMM ruší platnost usnesení č. 35R-2.7/2020 Smlouva na umožnění 

provedení stavby „Přípojka vody a elektřiny“ mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. M. V. 

(stavebník). 

 

Usnesení 36R-4.11.2/2020: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby „Přípojka 

vody, elektřiny a zřízení sjezdu“ pro RD na pozemku parc. č. 1296 vedené v pozemku parc. č. 

1292/25 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. M. V. (stavebník). 

 

Usnesení 36R-4.12/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 5 k Pojistné smlouvě č. 7720862219 na 

pojištění skladu posypového materiálu na ulici Hybešova v ceně 675,- Kč/rok mezi městem 

Modřice (pojistník) a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,, IČ 47116617 

(pojistitel). 

 

Usnesení 36R-4.13/2020: RMM schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí 3.000,- Kč/rok na chov 

Tamarína Žlutorukového mezi městem Modřice (dárce) a Zoo Brno a stanice zájmových činností, 

příspěvková organizace, IČ 00101451 (obdarovaný). 

 

Usnesení 36R-4.14/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem 

Modřice (vypůjčitel) a KOVOLIT&REMET GROUP a.s., IČ 06706797 (půjčitel) k dočasnému 

užívání pozemku parc. č. 587/1. 
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Bod 5 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

Usnesení 36R-5.1/2020: RMM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu areálu městské haly včetně 

přilehlých sportovišť. 

 

Usnesení 36R-5.2/2020: RMM bere na vědomí žádost společnosti Domestav s.r.o. o prodloužení 

nájmu pozemku parc. č. 1977/74 a pověřuje MO zveřejněním záměru o pronájmu a přípravou nové 

nájemní smlouvy. 

 

Usnesení 36R-5.3/2020: RMM schvaluje p. A. C. dočasné uložení materiálu na pozemku parc. č. 

2053/4 a požaduje doložení rozboru materiálu pro stanovení dalšího postupu. 

 

Usnesení 36R-5.4/2020: RMM schvaluje příspěvek na svoz kontejneru na textil ve výši 1.500,- 

Kč/rok pro Diecézní charitu Brno, IČ 44990260 a společnost Dimatex CS, spol. s r.o., IČ 

43224245. 

 

Bod 6 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 7 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 36R-7.1/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 11/2020 ze dne 09.12.2020 z jednání 

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

 

Usnesení 36R-7.2/2020: RMM schvaluje dokončení kanalizační přípojky realizované na pozemku 

parc. č. 2053/4 p. A. C. za podmínky doložení vyjádření k přípojce BVK a.s., přizváním zástupce 

města ke kontrole přípojky před záhozem a ustanovením, že souhlas nenahrazuje příslušné 

stavební povolení k realizaci kanalizační přípojky. 

 

Usnesení 36R-7.3/2020: RMM bere na vědomí zápis č. 6/2020 ze dne 14.12.2020 z jednání KŽP 

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

 

Usnesení 36R-7.4/2020: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.11.2020 do 30.11.2020. 

 

 

Bod 8 – Různé, diskuse 

Usnesení 36R-8.1/2020: RMM bere na vědomí Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatnění 

ÚP Moravany za období 2014-2020. 

 

Usnesení 36R-8.2/2020: RMM schvaluje připojení města Modřice k návrhu Odboru investičního 

MMB č.j. MMB/0509468/2020 ze dne 03.12.2020 o schválení změny Kanalizačního řadu a s jeho 

obsahem souhlasí. 

 

Usnesení 36R-8.3/2020: RMM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje od 01.01.2021 počet pracovníků města Modřice ve 

výši 53. 

 

Usnesení 36R-8.4.1/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucímu finančního odboru Ing. Mulíčkovi 

osobní ohodnocení ve výši 43% s účinností od 01.01.2021. 
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Usnesení 36R-8.4.2/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí majetkového odboru Bc. Höklové osobní 

ohodnocení ve výši 44% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.4.3/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí odboru vnitřních věcí Mgr. Žaloudkové 

osobní ohodnocení ve výši 39% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.4.4/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí knihovny Mgr. Pilátové osobní ohodnocení 

ve výši 32% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.4.5/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory pí 

Kozumplíkové osobní ohodnocení ve výši 37% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.4.6/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucímu úklidu a čištění města p. Šulovi osobní 

ohodnocení ve výši 40% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.4.7/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje pověřenému strážníkovi Městské policie p. 

Krakowczykovi osobní ohodnocení ve výši 37% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.4.8/2020: RMM na základě §103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. O 

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucímu Městské haly Modřice Ing. Jahodovi 

osobní ohodnocení ve výši 20% s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.5/2020: RMM ruší Interní směrnici č. 8/2016 Vybavení nájemních bytů v majetku 

města Modřice, jeho obnovy a nákladů na drobné opravy. 

 

Usnesení 36R-8.6/2020: RMM schvaluje Interní směrnici č. 5/2020 Ceník nájmu pozemků, bytů, 

nebytových a jiných prostor města Modřice s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.7/2020: RMM schvaluje Interní směrnici č. 6/2020 Ceník pronájmů sportovních 

prostor. 

 

Usnesení 36R-8.8/2020: RMM schvaluje protokol o hodnocení nabídky a posouzení splnění 

podmínek účasti v jednacím řízení bez uveřejnění, písemnou zprávu zadavatele a rozhodnutí a 

oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modřice – rekonstrukce: muzeum, knihovna, 

infocentrum – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“, kterým je společnost 

„Schwerpunkt architekti“ – sdružení fyzických osob Janosch Welzien, Štěpánka Úlehlová, Ivona 

Náterová a Filip Hermann s cenou 4.399.999,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení 36R-8.9.1/2020: RMM schvaluje výzvu k podání nabídky na výkon TDI pro veřejnou 

zakázku „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“. 
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Usnesení 36R-8.9.2/2020: RMM schvaluje oslovení Ing. Kateřiny Miholové, p. Libora Kočíře a Ing. 

Radka Boráně jako uchazeče k podání nabídky na výkon TDI pro veřejnou zakázku „Výstavba 

nové požární zbrojnice Modřice“.  

 

Usnesení 36R-8.10.1/2020: RMM schvaluje výzvu k podání nabídky na výkon Koordinátora BOZP 

pro veřejnou zakázku „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“. 

 

Usnesení 36R-8.10.2/2020: RMM schvaluje oslovení p. Jaroslava Plška, Ing. Stanislava Krejčího 

a firmy IKIS s.r.o. jako uchazeče k podání nabídky na výkon Koordinátora BOZP pro veřejnou 

zakázku „Výstavba nové požární zbrojnice Modřice“.  

 

Usnesení 36R-8.11/2020: RMM schvaluje ZŠ Modřice uzavření provozu družiny v období od 

21.12.2020 do 03.01.2021. 

 

Usnesení 36R-8.12/2020: RMM schvaluje ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Kateřině Koubkové odměnu 

za plnění úkolů nad rámec své náplně práce ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2020 krytou 

z prostředků MŠMT ve výši 43.000,- Kč s dodržením limitů mzdových prostředků. 

 

Usnesení 36R-8.13/2020: RMM schvaluje ředitelce MŠ Modřice Bc. Monice Čechovské odměnu 

za plnění úkolů nad rámec své náplně práce ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2020 krytou 

z provozních prostředků MŠ ve výši 28.000,- Kč se zachováním limitů mzdových prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         starosta města Ing. Josef Šiška             místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


