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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  11//22002222  
 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 02. listopadu 2022 v 16 hodin v kanceláři starosty města 

Starosta Mgr. Ing. Libor Procházka konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5)  

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku Knotkovou, DiS. 

RMM schvaluje navržený program 1. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Žádosti o odkup mobilních telefonů a převod tel. čísel 

Usnesení 1R-1.1/2022: RMM schvaluje odkup mobilních telefonů a ponechání telefonních čísel 

pro zastupitele Ing. Šišku a Ing. Chybíkovou. 

 

Bod 2 – Aktualizace Krizového štábu města 

Usnesení 71R-2.1/2022: RMM schvaluje změnu složení Krizového štábu města Modřice, a to Mgr. 

Ing. Procházka nahradí Ing. Šišku a Ing. Mazálek nahradí Ing. Chybíkovou. Zbytek členů zůstává 

stejný. 

   

Bod 3 – Aktualizace Povodňové komise města 
Usnesení 71R-3.1/2022: RMM schvaluje změnu složení Povodňové komise města Modřice ve 

funkci předsedy starosta Mgr. Ing. Procházka, místopředseda komise Ing. Mazálek a člen komise 

Ing. Brabec. Zbytek členů zůstává stejný. 

 

Bod 4 – Projednání stavebních záměrů 

Usnesení 1R-4.1/2022: RMM schvaluje stavební záměr města Modřice stavby „Stavební úpravy 

místní komunikace, parkovací stání a chodníků pro pěší na ulici Poděbradova“. 

 

Usnesení 1R-4.2/2022: RMM schvaluje stavební záměr společnosti Projekty B.H. s.r.o. stavby 

„Přístavby balkónů a stavební úpravy BD Sadová 568“ na pozemku p.č. 803/4 v k.ú. Modřice. 

 

Usnesení 1R-4.3/2022: RMM schvaluje stavební záměr společnosti Puttner s.r.o. stavby „Modřice, 

Tyršova, DTS,VN,NN, Tecpa“ na pozemcích parc .č. 1451/40, 2250/2 v k.ú. Modřice. 

 

Usnesení 1R-4.4/2022: RMM nesouhlasí se stavebním záměrem společnosti Power servis s.r.o. 

na stavbu skladovací haly na pozemku p.č. 1690/124 v k.ú. Modřice. 

 

Usnesení 1R-4.5/2022: RMM schvaluje smlouvu o umožnění provedení stavby – technické 

infrastruktury pro plánovanou novostavbu RD na p.č. 242/6 v k.ú. Modřice. 

 

Bod 5 – Schválení komisí při RMM 

Usnesení 71R-5.1/2022: RMM schvaluje zřízení následujících komisí při Radě města Modřice: 

Komise stavební a územního plánování, Komise dopravní, Sociálně zdravotní komise, Komise 

životního prostředí, Komise pro digitalizaci, Kulturně školská komise a Redakční rada zpravodaje 

města Modřice. 
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Bod 6 – Různé, diskuse 

Usnesení 1R-6.1/2022: RMM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách 

dodávky plynu č. 210029000027 pro rok 2023 mezi městem Modřice (zákazník) a Innogy Energie, 

s.r.o., IČ 49903209 (obchodník). 

 

Usnesení 1R-6.2/2022: RMM schvaluje dle § 12 zákona č. 301/2000Sb., o matrikách, ve znění 

pozdějších předpisů, termín pro konání svatebních obřadů každou lichou sobotu v měsíci od 9:00 

do 12:00 hod. 

 

Usnesení 1R-6.3/2022: RMM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na parkovací místo č. 26 v BD 

Za Humny k 31.10.2022 z důvodu úmrtí nájemce. 

   

Usnesení 1R-6.4/2022: RMM schvaluje rozšíření Smlouvy o výpůjčce klubovny č. 1 pro Dubové 

lístky, z.s. v pondělí a středu od 9:00 do 11:00 hod. 

   

Usnesení 1R-6.5/2022: RMM bere na vědomí žádost Sokol Husovice a pověřuje managera MHM 

Ing. Jahodu k vyzvání spolku k doplnění žádosti. 

   

Usnesení 1R-6.6/2022: RMM pověřuje managera Městské haly Modřice Ing. Jahodu, aby za 

město podepisoval nájemní smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor sportovního areálu Městské 

haly Modřice za ceny uvedené v aktuálně platném ceníku, včetně jejich změn a ukončení. 

    

Usnesení 1R-6.7/2022: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období 

od 01.10.2022 do 31.10.2022. 

 

Usnesení 1R-6.8/2022: RMM schvaluje žádost Smíšeného pěveckého sboru Modřice na 

bezplatné využití dne 12.11. 2022 Síně slávy v Městské hale Modřice a klubovny v Pasivním 

bytovém domě pro seniory dne 12.11. 2022 od 9:00 do 12:30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA                 místostarosta Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. 

 


