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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  5588//22002222  
 z 58. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 18. ledna 2022 v 15 hodin v malé zasedací místnosti modřické radnice 

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou 

RMM schvaluje navržený program 58. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola úkolů 

Usnesení 58R-1.1/2022: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedáních ZMM a RMM.  

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

Usnesení 58R-2.1/2022: RMM schvaluje Příkazní smlouvu ev. č. SML_2022/0027 na zajištění 

výběrového řízení na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště Modřice, parc. č. 994/1“ za cenu 

95.000,00 Kč bez DPH mezi městem Modřice (příkazce) a společností ikis tender s.r.o., IČ 

09102761 (příkazce). 

 

Usnesení 58R-2.2/2022: RMM schvaluje Kupní smlouvu ev. č. SML_2022/0026 na prodej 

pozemku parc. č. 1246 za cenu 219.000,00 Kč mezi městem Modřice (prodávající) a pí L. B. 

(kupující). 

 

Usnesení 58R-2.3/2022: RMM schvaluje Kupní smlouvu ev. č. SML_2022/0025 na prodej 

pozemku parc. č. 2485 za cenu 35.000,00 Kč mezi městem Modřice (prodávající) a p. P. K. 

(kupující). 

 

Usnesení 58R-2.4/2022: RMM schvaluje Kupní smlouvu ev. č. SML_2022/0024 na prodej 

pozemku parc. č. 2485/92 za cenu 87.500,00 Kč mezi městem Modřice (prodávající) a R. a V. B. 

(kupující). 

 

Usnesení 58R-2.5/2022: RMM schvaluje Kupní smlouvu ev. č. SML_2022/0023 na prodej 

pozemku parc. č. 2485/93 za cenu 37.500,00 Kč mezi městem Modřice (prodávající) a pí L. G. 

(kupující). 

 

Usnesení 58R-2.6/2022: RMM schvaluje Servisní smlouvu ev. č. SML_2022/0022 na zajištění 

ročního servisu záchytných systémů EAP a AIO+OOPP na MHM za cenu 10.890,00 Kč/rok bez 

DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Moravia Spectrum a.s., IČ 25864165 (dodavatel). 

 

Usnesení 58R-2.7/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 

1977/74 na umístění 3 ks reklamních billboardů k 31.01.2022 mezi městem Modřice (pronajímatel) 

a firmou ABC Nemo a.s., IČ 26428351 (nájemce). 

 

Usnesení 58R-2.8/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 

1977/74 na umístění reklamního billboardu k 31.03.2022 mezi městem Modřice (pronajímatel) a 

firmou Domestav s.r.o., IČ 63479711 (nájemce). 
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Usnesení 58R-2.9/2022: RMM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ev. č. 

SML_2022/0021 o umístění stavby „Přeložka NTL plynovodní přípojky pro novostavbu RD na 

pozemku parc. č. 136/1, Modřice, č. st. 8800090593“ do pozemku parc. č. 2027/1 za jednorázovou 

úplatu 161,00 Kč vč. DPH mezi městem Modřice (povinný) a firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567 

(oprávněný). 

 

Usnesení 58R-2.10/2022: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-001030067038/002-ELIG o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene ev. č. SML_2022/0020 pro stavbu „Modřice, Komenského, 

rozv. NN, Brada“ umístěné do pozemku parc. č. 2052/1 za jednorázovou úplatu dle sazebníku 

města mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou EG.D., a.s., IČ 28085400 (budoucí 

oprávněný). 

 

Usnesení 58R-2.11/2022: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-001030069327/001-ELSP o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene ev. č. SML_2022/0019 pro stavbu „Modřice, Zahrádky, 

smyčka NN, Kalina“ umístěné do pozemku parc. č. 2081 za jednorázovou úplatu 2.000,00 Kč bez 

DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou EG.D., a.s., IČ 28085400 (budoucí 

oprávněný). 

 

Usnesení 58R-2.12/2022: RMM schvaluje Smlouvu č. BM-001030070437/002-PROS o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene ev. č. SML_2022/0018 pro stavbu „Modřice, Husova, smyčka 

VN166, DIOS“ umístěné do pozemku parc. č. 2052/1 za jednorázovou úplatu 2.000,00 Kč bez 

DPH mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou EG.D., a.s., IČ 28085400 (budoucí 

oprávněný). 

 

Usnesení 58R-2.13/2022: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování sanitárních služeb č. 37/2022 

ev. č. SML_2022/0001 na servisní činnost na mobilní WC ve sběrném dvoře na rok 2022 za cenu 

828,00 Kč/měs. vč. DPH mezi městem Modřice (objednatel) a firmou WC HELP, s.r.o., IČ 

26257866 (dodavatel). 

 

Usnesení 58R-2.14/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0014 ve výši 50.000,00 Kč na volnočasové aktivity dětí, kurzy vaření a pečení 

pro matky v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni mezi městem Modřice (poskytovatel) a 

Diecézní charitou Brno, IČ 44990260 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.15/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0008 ve výši 50.000,00 Kč na rozvoj futsalového týmu v Modřicích a výchovu 

futsalové mládeže mezi městem Modřice (poskytovatel) a FC ATRAPS, IČ 24049884 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.16/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0007 ve výši 25.000,00 Kč na uspořádání 26. ročníku mezinárodního závodu ve 

skoku vysokém v OC Olympia mezi městem Modřice (poskytovatel) a Jump athletic club Brno, IČ 

44995199 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.17/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0015 ve výši 20.000,00 Kč na zkvalitnění péče a zlepšení životních podmínek 

uživatelů CSS Brno-Chrlice mezi městem Modřice (poskytovatel) a Nadačním fondem 

„Slunečnice“, IČ 66596785 (příjemce). 
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Usnesení 58R-2.18/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0012 ve výši 20.000,00 Kč na provozní náklady šipkařského klubu Modřice mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a JMOŠS z.s., IČ 04835891 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.19/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0002 ve výši 18.000,00 Kč na úhradu hudby a částečný pronájem sálu na ples 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Zahrádkářským spolkem Modřice, IČ 70877653 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.20/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0016 ve výši 15.000,00 Kč na pořádání letního ozdravného tábora pro mentálně 

a kombinovaně postižené osoby mezi městem Modřice (poskytovatel) a SPMP ČR pobočným 

spolkem Brno, IČ 64326837 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.21/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0011 ve výši 15.000,00 Kč na vzdělávání včelařů, propagaci včelařství, 

prostředky a nástroje na léčení včelstev, nákup včelích matek, nákup nástrojů a vybavení a 

provozní náklady mezi městem Modřice (poskytovatel) a Českým svazem včelařů, z.s., IČ 

49461095 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.22/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0006 ve výši 15.000,00 Kč na zabezpečení provozu a činnosti klubu mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a VSK Technika hokej Brno p.s., IČ 03594416 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.23/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0003 ve výši 10.000,00 Kč na záštitu a podporu sportovních aktivit a soutěží 

týmu Vonka Racing mezi městem Modřice (poskytovatel) a společností Jan Vonka-Vonka Racing, 

IČ 13376861 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.24/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0005 ve výši 20.000,00 Kč na program vzdělávání v oblasti bezpečnosti dopravy 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a firmou Vonka Racing, s.r.o., IČ 29247276 (příjemce).  

 

Usnesení 58R-2.25/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0004 ve výši 10.000,00 Kč na startovné a dopravu závodníků na fitness a 

kulturistické závody mezi městem Modřice (poskytovatel) a Patrikem Ilášem, IČ 70432325 

(příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.26/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0013 ve výši 10.000,00 Kč na pokrytí části nákladů celostátních telefonních linek, 

které poskytují pomoc a ochranu dětem nebo dospělým mezi městem Modřice (poskytovatel) a 

spolkem Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.27/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0009 ve výši 6.000,00 Kč na uspořádání tenisového turnaje amatérů mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a Luďkem Dubšíkem (příjemce). 
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Usnesení 58R-2.28/2022: RMM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 

ev. č. SML_2022/0010 ve výši 5.000,00 Kč na účast v soutěžích ve smíšeném bojovém umění 

mezi městem Modřice (poskytovatel) a Lukášem Piffkem (příjemce). 

 

Usnesení 58R-2.29/2022: RMM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5 v BD Sadova 563 

k 31.01.2022 mezi městem Modřice (pronajímatel) a pí J. K. (nájemce) a pověřuje SZK 

provedením šetření k přidělení bytu novému nájemníkovi.  

 

Usnesení 58R-2.30/2022: RMM schvaluje Dodatek č. 6 k Pojistné smlouvě č. 7720862219 ev. č. 

SML_2022/0027/6 doplňující pojištění Hasičské zbrojnice za cenu 1.458,00 Kč/rok mezi městem 

Modřice (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance group, IČ 

47116617 (pojistitel). 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 
Usnesení 58R-3.1/2022: RMM schvaluje MO zveřejnění záměru prodeje nemovitosti parc. č. 283 

a 284. 

 

Usnesení 58R-3.2/2022: RMM bere na vědomí návrh cen na odkup pozemku parc. č. 2083 o 

výměře 968 m² předložené firmou CTPark Modřice, spol. s r.o., IČ 08782865 a doporučuje ZMM 

schválit úhradu odkupu pozemku v cenách 2.500,00 Kč/m² za zastavěné plochy nebo v budoucnu 

zastavitelné plochy a 450,00 Kč/m² za plochy zeleně dle znaleckého posudku. 

 

Usnesení 58R-3.3/2022: RMM bere na vědomí sdělení ÚZSVM o uzavření smlouvy o souhlasu se 

stavbou a následném zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2121/2 a schvaluje 

bezúplatný převod tohoto pozemku s převzetím všech uzavřených smluv a následným převodem 

částky za věcné břemeno na ÚZSVM. 

 

Usnesení 58R-3.4/2022: RMM bere na vědomí žádost firmy AFT Service s.r.o., IČ 29283281 o 

odkup části pozemku parc. č. 1690/187 a postupuje žádost do projednání v ZMM s doporučením 

schválení prodeje. Pro projednání v ZMM pověřuje MO zpracováním znaleckého posudku, 

oddělovacího geometrického plánu a zveřejněním záměru prodeje dle platné legislativy. 

 

Usnesení 58R-3.5/2022: RMM bere na vědomí žádost p. K. o vybudování odvodňovacích žlabů a 

dopravního zrcadla proti vjezdu. Odkládá vybudování žlabů do posouzení po plnohodnotném 

zatravnění svahu a ukládá MO oslovení odborné firmy k posouzení umístění dopravního zrcadla 

proti vjezdu do RD č.p. 70. 

 

Usnesení 58R-3.6/2022: RMM bere na vědomí nabídku na převzetí pozemku parc. č. 2246/6 od 

ÚZSVM a postupuje ji do projednání v ZMM. 

 

Usnesení 58R-3.7.1/2022: RMM bere na vědomí žádost o součinnost a podporu neziskové 

organizace Dubové lístky, z.s. a schvaluje využívání klubovny nad knihovnou po upřesnění doby 

užívání, příležitostný pronájem velké zasedací místnosti, pronájem areálu Pod Kaštany a 

příležitostný pronájem Městské haly Modřice. 

 

Usnesení 58R-3.7.2/2022: RMM zamítá neziskové organizaci Dubové lístky, z.s., využívání 

klubového prostoru Městské haly Modřice pro konání společenských a rukodělných akcí. 
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Usnesení 58R-3.8/2022: RMM schvaluje Městskému fotbalovému klubu Modřice, o.s. nájemné za 

užívání MHM v termínu 19. a 20.02.2022 v celkové výši 10.000,00 Kč a příspěvek na akci ve výši 

10.000,00 Kč. RMM dále pověřuje starostu města zajištěním nákupu pohárů a medailí a převzetím 

záštity města Modřice nad 1. ročníkem „Memoriál Michala Bombera Lederera 2022“. 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 

 

Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

Usnesení 58R-5.1/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 1/2022 z jednání KSDÚP a plně souhlasí 

se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 58R-5.2/2022: RMM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání KŽP a plně souhlasí se závěry 

navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 58R-5.3/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za 

období od 01.12.2021 do 31.12.2021. 

 

Bod 6 – Návrh programu 17. zasedání ZMM 

Usnesení 58R-6.1/2022: RMM bere na vědomí návrh programu 17. zasedání ZMM. 

 

Bod 7 – Různé, diskuse 

Usnesení 58R-7.1/2022: RMM schvaluje Interní směrnici č. 1/2022 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

  

Usnesení 58R-7.2/2022: RMM schvaluje Návštěvní řád dětského hřiště HUKO, Modřice. 

  

Usnesení 58R-7.3/2022: RMM schvaluje Návštěvní řád výběhu pro psy HUKO, Modřice. 

  

Usnesení 58R-7.4/2022: RMM schvaluje Výroční zprávu města Modřice za rok 2021 o 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Usnesení 58R-7.5/2022: RMM schvaluje Zprávu o vypořádání petic a stížností za rok 2021 dle 

Interní směrnice č. 3/2018. 

 

Usnesení 58R-7.6/2022: RMM schvaluje Zprávu o hodnocení činnosti městské knihovny Modřice 

za rok 2021. 

   

Usnesení 58R-7.7/2022: RMM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje od 01.01.2022 počet pracovníků města Modřice ve 

výši 53 zaměstnanců. 

   

Usnesení 58R-7.8/2022: RMM schvaluje dle vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. ze dne 15.12.2021 

výši cestovních náhrad stravného při pracovní cestě v délce 5 až 12 hod. 99,00 Kč, v délce 12 až 

18 hod. 151,00 Kč a v délce více jak 18 hod. 237,00 Kč s účinností od 01.01.2022. 

   

Usnesení 58R-7.9/2022: RMM schvaluje hodnotu stravenek poskytovaných zaměstnancům města 

Modřice ve výši 120,00 Kč/den. 
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Usnesení 58R-7.10/2022: RMM schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 20.000,00 Kč 

panu Radomíru Schořovi u příležitosti odchodu do starobního důchodu a jako poděkování za 

dlouholetou odvedenou práci u Městské policie Modřice. 

 

Usnesení 58R-7.11.1/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucímu FO osobní ohodnocení ve výši 44% 

s účinností od 01.01.2022. 

   

Usnesení 58R-7.11.2/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí MO osobní ohodnocení ve výši 46% 

s účinností od 01.01.2022. 

 

Usnesení 58R-7.11.3/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí OVV osobní ohodnocení ve výši 41% 

s účinností od 01.01.2022. 

   

Usnesení 58R-7.11.4/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí městské knihovny osobní ohodnocení ve 

výši 35% s účinností od 01.01.2022. 

  

Usnesení 58R-7.11.5/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucí PBDS osobní ohodnocení ve výši 40% 

s účinností od 01.01.2022. 

    

Usnesení 58R-7.11.6/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucímu úklidu a čištění města osobní 

ohodnocení ve výši 42% s účinností od 01.01.2022. 

    

Usnesení 58R-7.11.7/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vrchnímu komisaři MP osobní ohodnocení ve výši 

39% s účinností od 01.01.2022. 

    

Usnesení 58R-7.11.8/2022: RMM na základě § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje vedoucímu MHM osobní ohodnocení ve výši 35% 

s účinností od 01.01.2022. 

    

Usnesení 58R-7.12.1/2022: RMM na základě nařízení vlády č. 531/2021 o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců schvaluje ředitelce ZŠ Modřice plat 

v celkové výši 73.269,00 Kč s účinností od 01.01.2022. 

 

Usnesení 58R-7.12.2/2022: RMM na základě nařízení vlády č. 531/2021 o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců schvaluje ředitelce MŠ Modřice plat 

v celkové výši 57.811,00 Kč s účinností od 01.01.2022. 

 

Usnesení 58R-7.13/2022: RMM schvaluje doplnění RO č. 13/2021 na straně příjmů po doplnění 

177.090.100,- Kč, na straně výdajů po doplnění 170.352.300,00 Kč s přebytkem ve výši 

6.737.800,00 Kč a úhradou splátek úvěrů ve výši 2.150.200,00 Kč. Úhrada splátek úvěru bude 

kryta z rozpočtové rezervy let minulých. 
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Usnesení 58R-7.14/2022: RMM schvaluje RO č. 1/2022 na straně příjmů po RO ve výši 

155.180.800,00 Kč, na straně výdajů po RO ve výši 193.266.800,00 Kč se schodkem rozpočtu -

38.086.000,00 Kč a úhradou splátek úvěrů ve výši 8.855.000,00 Kč. Schodek rozpočtu a úhrada 

splátek úvěrů budou kryty z rozpočtové rezervy města let minulých. 

 

Usnesení 58R-7.15/2022: RMM schvaluje zadávací dokumentaci pro opakované výběrové řízení 

na dodavatele elektrické energie pro město Modřice, ZŠ a MŠ Modřice. 

 

Usnesení 58R-7.16/2022: RMM schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejné výběrové řízení na 

výběr zhotovitele akce „Oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu – lokalita Za Humny“. 

 

Usnesení 58R-7.17/2022: RMM bere na vědomí žádost ZŠ Modřice o zařazení částky 238.500,00 

Kč na pokrytí mzdových nákladů na obědy zaměstnanců ZŠ Modřice do rozpočtu města na rok 

2022 a doporučuje ZMM schválení zařazení částky do rozpočtu města. 

 

Usnesení 58R-7.18/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice 2. změnu investičního plánu v roce 2021 

v celkové výši po změně 1.512.908,60 Kč. 

 

Usnesení 58R-7.19/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice použití rezervního fondu ve výši 94.650,53 

Kč na dočasné překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady provozu ZŠ Modřice. 

 

Usnesení 58R-7.20/2022: RMM schvaluje ZŠ Modřice přerušení provozu školní družiny ve dnech 

04.02.2022 – pololetní prázdniny, 07.03.-11.03.2022 – jarní prázdniny a 14.04.2022 – velikonoční 

prázdniny. 

 

Usnesení 58R-7.21/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice omezení provozu MŠ Modřice v pátek 

28.01.2022 z důvodu výměny hlavního jističe budovy MŠ. 

 

Usnesení 58R-7.22/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice 4. rozpočtovou změnu čerpání investičního 

fondu v roce 2021 po změně ve výši 476.525,00 Kč. 

 

Usnesení 58R-7.23/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice 2. změnu odpisového plánu majetku v roce 

2021 ve výši 772.916,60 Kč. 

 

Usnesení 58R-7.24/2022: RMM schvaluje MŠ Modřice vyřazení nefunkčního a poškozeného 

majetku v celkové hodnotě 23.300,00 Kč dle soupisu ze dne 03.01.2022. 

 

Usnesení 58R-7.25/2022: RMM bere na vědomí podnět k „Oznámení o posuzování EIA na dálnici 

D52 Mikulov-Pohořelice“, zamítá podání připomínek k oznámení z důvodu polohy stavby mimo k.ú. 

Modřice a pověřuje starostu města odpovědí pí P. 

 

Usnesení 58R-7.26/2022: RMM bere na vědomí děkovný dopis obce Lužice za poskytnutý 

finanční dar na odstranění škod způsobený tornádem. 

 

 

 

..................................................                   .................................................................. 

     starosta města Ing. Josef Šiška                   místostarostka Ing. Hana Chybíková                                      


