
Strana 1 (celkem 1)    Usnesení č. 2M-ZMM/2016 ze zasedání ZMM 

    volební období 2014 - 2018 

Zpracovala: Dagmar Hošková, DiS  ze dne 25. 1. 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  22MM--ZZMMMM//22001166  
z 2. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

konaného dne 25. ledna 2016 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 

 1.1  ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 12. zastupitelů, jmenovitě viz. prezenční listina, řádně 

omluveni zastupitelé Bernátová, Konvalinková a Kratochvíl) 

 

 

Usnesení 2M-Z-Ú1/2016: ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. mimořádného veřejného zasedání ZMM Dagmar 

Hoškovou, DiS.  

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2. mimořádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Erika Mikuše a zastupitele 

Pavla Dolečka. 

ZMM schvaluje program 2. mimořádného veřejného zasedání ZMM s doplněním bodu 1) Seznámení s dosavadním 

průběhem a výsledky příprav výstavby multifunkční sportovní haly Modřice.      

Hlasování:    12 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 

Bod 1 - Seznámení s dosavadním průběhem a výsledky příprav výstavby multifunkční sportovní haly Modřice 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 2 - Podání žádosti o dotaci na výstavbu Víceúčelové sportovní haly Modřice z programu MŠMT 

 

Usnesení 2M-Z-2.1/2016: ZMM schvaluje podání žádost o v rámci výzvy MŠMT, Státní podpory sportu pro rok 

2016, programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu programové financování na spolufinancování 

projektu s názvem „Výstavba víceúčelové sportovní haly Modřice“. 

Hlasování:    10 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba, Šulová, slaný, Mikuš, Skalník, Doleček,  

Brabec) 

  0 proti   

  2 se zdrželi (Tomandl, Procházka) 

 

Bod 3 - Projednání výpovědi z veřejnoprávní smlouvy o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů 

k zabezpečení požární ochrany s MČ Brno-Chrlice 

 
Usnesení 2M-Z-3.1/2016: ZMM schvaluje výpověď ze Smlouvy o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů 

k zabezpečení požární ochrany ve městě Modřice ke dni 31. 1. 2016. 

Hlasování:    12 pro 

  0 proti   

  0 se zdržel  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


