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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  2299//22002200  
z 29. mimořádné schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané  

dne 26. května 2020 ve 15 hodin v kanceláři starosty 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4, jmenovitě 
viz prezenční listina, řádně omluven MUDr. Ventruba) 
RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS. 
RMM schvaluje navržený program 29. mimořádné schůze RMM  
  
 
Bod 1 – Projednání dodatků nájemních smluv ve vztahu k opatřením vyhlášených Vládou 
ČR 
Usnesení 29M-R-1.1/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – bazén v MHM upravující nájemné na 0% ze smluvní měsíční částky po dobu od 

01.06.2020 do řádného předání bazénu zpět nájemci po jeho opravě mezi městem Modřice 

(pronajímatel) a společností Centrum Hastrmánci s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 29M-R-1.2/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – restaurace v MHM upravující nájemné na 50% ze smluvní měsíční částky po dobu 

od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do rozhodnutí RMM mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a společností Valapo services s.r.o. (nájemce). 

 

Usnesení 29M-R-1.3/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – posilovna v MHM upravující nájemné na 50% ze smluvní měsíční částky po dobu od 

01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do rozhodnutí RMM mezi městem 

Modřice (pronajímatel) a p. P. I. (nájemce). 

 

Usnesení 29M-R-1.4/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání v objektu Hybešova 654 – pedikúra, upravující nájemné na 50% ze smluvní měsíční 

částky po dobu od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do rozhodnutí 

RMM mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí K. K. (nájemce). 

 
Usnesení 29M-R-1.5/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání v objektu Hybešova 654 – kadeřnictví, upravující nájemné na 50% ze smluvní měsíční 

částky po dobu od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do rozhodnutí 

RMM mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí D. K. (nájemce). 

 

Usnesení 29M-R-1.6/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání v objektu Poděbradova 413 – pořádání kroužků a workshopů, upravující nájemné na 

50% ze smluvní měsíční částky po dobu od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR 

nebo do rozhodnutí RMM mezi městem Modřice (pronajímatel) a MgA. L. K. (nájemce). 

 
Usnesení 29M-R-1.7/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – veřejné prostranství část parc. č. 2048/3 upravující nájemné na 50% ze smluvní 

měsíční částky po dobu od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do 

rozhodnutí RMM mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. P. L. (nájemce). 
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Usnesení 29M-R-1.8/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – veřejné prostranství část parc. č. 2016 upravující nájemné na 50% ze smluvní 

měsíční částky po dobu od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do 

rozhodnutí RMM mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou MARANELLO KART (nájemce). 

 
Usnesení 29M-R-1.9/2020: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – veřejné prostranství část parc. č. 2016 upravující nájemné na 50% ze smluvní 

měsíční částky po dobu od 01.06.2020 do odvolání opatření vydaných Vládou ČR nebo do 

rozhodnutí RMM mezi městem Modřice (pronajímatel) a p. J. T. (nájemce). 

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


