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ZÁPIS Č. M1-ZMM/2019 
z 1. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

konaného 25. února 2019 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice 

Přítomno: 9 zastupitelů (jmenovitě, viz prezenční listina, řádně omluveni zastupitelé Bernátová, 

Slaný, Doleček, Koubková, Tomandl – SMS, pozdní příchod oznámil Skalník) 

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta města 

  

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef Šiška v 18:04 hodin v zasedací síni modřické radnice. 

Předsedající přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že jednání ZMM bylo řádně svoláno 

a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 9 přítomných zastupitelů města, což je nadpoloviční většina 

zastupitelů, je usnášeníschopné. 

 

Z jednání se řádně omluvili zastupitelé Bernátová, Koubková, Slaný, Doleček a Tomandl - SMS. 

Pozdější příchod oznámil zastupitel Skalník. 

 

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku: 

Ověřovatelé:   zast. Jiří Ventruba a zast. Libor Procházka 

Zapisovatelka:  Lenka Knotková, DiS. 

 

Hlasování o návrhu starosty: 

9 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat. 

 

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního mimořádného zasedání ZMM, 

který obsahuje pouze jeden bod a to Schválení podání žádosti o dotaci z programu „Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury“. 

 

Program:  

 Úvod 

1. Schválení podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury“ 

Závěr 

 

Hlasování o návrhu programu: 

9 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Návrh byl přijat. 

 

Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM (Šiška): 

ZMM schvaluje zapisovatelkou 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM Lenku Knotkovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM zast. 

Jiřího Ventrubu a zast. Libora Procházku. 

ZMM schvaluje program 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze změn.  

 

 

 



Zápis č. 1/2019  z mimořádného zasedání ZMM  Strana 2 (celkem 3)  

    Volební období 2018-2022  

Zapsala Lenka Knotková, DiS.  dne 25. 02. 2019 

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

Hlasování o návrhu usnesení: 

9 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 1M-Z-Ú1/2019 

 

18:07 příchod zast. Skalník 

 

 

Bod 1 – Schválení podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury“ 

V podkladech zastupitelé obdrželi text výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace  v roce 2019 

z programu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli pro dotační titul 117D8220B Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury vyhlášené 21.11.2018 Ministerstvem pro místní rozvoj a vlastní vyplněnou 

žádost města Modřice na dotaci pro výměnu umělého povrchu hřiště za budovou ZŠ Modřice ul. 

Benešova. Výzvy byla sice vyhlášena již v listopadu, ale podrobné požadavky do výzvy byly 

zveřejněny později. Pro podání žádosti je jednou z podmínek schválení podání žádosti ZMM. 

Z tohoto důvodu bylo svoláno mimořádné ZMM, neboť žádosti se mají podávat do 28.2.2019. 

Oprava – výměna dosluhujícího povrchu hřiště (instalováno cca v roce 1998) je v ceně cca 

800.000,- Kč. ZMM tedy dle podmínek výzvy má nebo nemá podání žádosti schválit. 

Dále starosta představil zastupitelům pí Elenu Halvovou, nového investičního technika města, která 

tuto výzvu pro město zpracovala a je připravena odpovídat na případné dotazy. 

 

V diskusi vystoupili: 

Chybík - dle jeho názoru není povrch z křemičitého písku příliš komfortní. Neexistuje 

jiný povrch? 

Šiška     - odpověděl, že existuje, ale není vhodný pro hry, pro které je toto hřiště 

určeno. Pro představu mají z tohoto povrchu hřiště v Želešicích, naproti 

Základní škole. 

Chybík - pochválil nafukovací halu jako dobrý počin 

 

 

Návrh usnesení:  

ZMM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 pro akci „Obnova povrchu 

víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ Modřice“ z podprogramu „Podpora obcí s 3001-10 000 

obyvateli“ v souladu s podmínkami dotačního titulu „DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury“. 

 

Hlasování o návrhu na usnesení: 

10 pro  

0 proti  

0 se zdrželo  

Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 1M-Z-1.1/2019 
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Ukončeno v 18:15hodin 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Josef Šiška, v.r. 

           starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


