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Zapsala Dagmar Hošková, DiS.  dne  28.04.2014 

 

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  11//22001144  
z 1. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

které se konalo dne 28.04.2014 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti modřické radnice 

 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 

ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 14. zastupitelů, jmenovitě viz. prezenční listina, řádně omluvena 

zastupitelka Radka Matějková) 

 

Usnesení 1M 1.Ú/2014: ZMM schvaluje zapisovatelkou 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM paní 

Dagmar Hoškovou, DiS.  

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Tomáše 

Kratochvíla a zastupitele Luďka Slaného. 

ZMM schvaluje program 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM s doplněním o bod 2)Nákup 

nemovitosti rodinného domu a pozemku p.č. 194 vč. projednání rozpočtového opatření č. 3/2014. 

Hlasování: 14 pro  

 0 proti  

 0 se zdrželo  

 

Bod 1 programu – Projednání dohody o narovnání vztahů a o vložení zeminy a  terénních úpravách 

pozemku p.č. 1690/186 

Usnesení 1M 1.1/2014: ZMM schvaluje Dohodu o narovnání vztahů a o uložení zeminy a terénních 

úpravách pozemku p.č. 1690/186 mezi městem Mořice a společností GAS-Transport s.r.o.  

Hlasování: 12 pro  

 2 proti (Bernátová, Procházka)  

 0 se zdrželo  

 

Bod 2 programu – Nákup nemovitosti rodinného domu a pozemku p.č. 194 vč. projednání rozpočtového 

opatření č. 3/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Usnesení 1M 2.1/2014: ZMM schvaluje nabytí pozemku p.č. 194 a rodinného domu na tomto pozemku  

Kupní smlouvou za cenu 1.400.000,- Kč mezi městem Modřice (kupující) a Ing. J. K. (prodávající). 

Hlasování: 12 pro  

 2 proti (Bernátová, Procházka)  

 0 se zdrželo  

 

Usnesení 1M 2.2/2014:ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 ve výši příjmů po úpravě 

87.821.000,- Kč a ve výši výdajů po úpravě 109.825.000,- Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu bude vyrovnán 

využitím rozpočtové rezervy města Modřice z předchozích let a čerpáním schváleného poskytnutého úvěru 

ve výši 45.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. na výstavbu Pasivního bytového domu pro seniory. 

Hlasování: 12 pro  

 2 proti (Bernátová, Procházka)  

 0 se zdrželo  

 

 

 

 

 

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

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

 

 


