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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ČČ..  66//22002233  
 z 6. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“), konané 

dne 17. ledna 2023 v 15:00 hodin v malé zasedací místnosti 

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

RMM schvaluje zapisovatelku Ing. Veroniku Lázničkovou 

RMM schvaluje navržený program 5. schůze RMM  

 

 

Bod 1 –  Kontrola uložených úkolů 

 

Usnesení 6R-1.1/2023: RMM určuje jako odpovědnou osobu za plnění úkolů, které vyplývají 

z projektu Obec přátelská k rodině, 1. místostarostu Ing. Antonína Mazálka, Ph.D. 

   

Usnesení 6R-1.2/2023: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích 

zasedání RMM. 

 

 

Bod 2 – Projednání důležitých smluv a faktur 

 

Usnesení 6R-2.1/2023: RMM schvaluje Dodatek č. SML_2021/0116/2 ke Smlouvě o zajištění 

poskytování úkonů pečovatelské služby č. 232/21 s Městem Židlochovice, IČ: 00282979, 

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. 

 

Usnesení 6R-2.2/2023: RMM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/0161/1 o pronájmu mezi 

městem Modřice a Xside DANCERS z.s., IČ: 04342992, Charbulova 831/30, Brno. 

  

Usnesení 6R-2.3/2023: RMM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy č. SML_021/2020  

o pronájmu mezi městem Modřice a Mateřskou školou Modřice, IČ: 75023334 z důvodu 

dlouhodobého nevyužívaní rezervovaného času pronájmu haly. 

 

Usnesení 6R-2.4/2023: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování sanitárních služeb  

č. SML_2023/0001 mezi městem Modřice a firmou WC Help, s.r.o., IČ: 26257866 ve věci 

pravidelného servisu na mobilní toaletě. 

 

Bod 3 – Projednání aktivit podnikatelských subjektů, spolků a občanů 

 

Usnesení 6R-3.1/2023: RMM schvaluje ponížení ceny nájemného hracích prostor pro Městský 

fotbalový klub, IČ: 22869123 ve dnech Turnaje mladší a starší fotbalové přípravky konaného 11.  

a 12. února 2023 na 50 % za podmínky správné registrace spolku. 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí Pasivního bytového domu pro seniory 

 

Na schůzi RMM nebyly předloženy žádné záležitosti PBDS. 
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Bod 5 – Projednání zpráv z činnosti komisí RMM, výborů ZMM a Městské policie Modřice 

 

Usnesení 6R-5.1/2023: RMM bere na vědomí Svodku událostí Městské policie Modřice za období 

od 01.12.2022 do 31.12.2022 

 

Usnesení 6R-5.2/2023: RMM schvaluje prověření potřeby opravy chodníku Poděbradova-Sadová-

Zahradní a dobudování chodníku kolem MŠ, Zahradní 590 a v případě zjištění potřeby zařídit jeho 

opravu a jeho dobudování.  

 

Usnesení 6R-5.3/2023: RMM bere na vědomí zápis č. 2/2023 z jednání KSÚP a plně souhlasí se 

závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

Usnesení 6R-5.4/2023: RMM bere na vědomí zápis č. 1/2023 z jednání komise životního prostředí 

a plně souhlasí se závěry navrženými komisí k jednotlivým projednávaným žádostem. 

 

 

Bod 6 – Různé, diskuse 

 

Usnesení 6R-6.1/2023: RMM schvaluje RO č. 2/2023 na straně příjmů po RO ve výši 

183.148.000,- Kč a na straně výdajů po RO ve výši 240.087.500,- Kč jako schodkové, se 

schodkem ve výši 56.939.500,- Kč a splátkami úvěrů ve výši 10.006.000,- Kč. K financování 

schodku rozpočtu a splátek úvěrů bude použita rezerva z let minulých a schválený úvěr od České 

spořitelny a.s. ve výši 30.000.000,- Kč. 

 

Usnesení 6R-6.2/2023: RMM schvaluje Zprávu o vypořádání petic a stížností za rok 2022 dle 

Interní směrnice č. 3/2018. 

 

Usnesení 6R-6.3/2023: RMM schvaluje Výroční zprávu města Modřice za rok 2022 o poskytování 

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

 

Usnesení 6R-6.4/2023: RMM schvaluje Zprávu o hodnocení činnosti městské knihovny Modřice 

za rok 2022. 

 

Usnesení 6R-6.5/2023: RMM schvaluje Řešení o územním plánu Popovice a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj a požaduje v návrhu ÚP Popovice řešení pěšího propojení mezi 

Modřicemi a Popovicemi chodníkem podél stávající komunikace III/00219 od železniční zastávky 

ČD Popovice do lokality bydlení Bobrava, Modřice. 

 

Usnesení 6R-6.6/2023: RMM schvaluje nový Provozní řád kluziště Městské haly Modřice se 

změnou pro doprovázející dospělé osoby ve vhodné obuvi pro děti za následujících podmínek: je 

možný pouze pro dítě do 10 let, doprovázet jej na lední plochu může bez bruslí pouze 1 rodič, 

rodič bez bruslí musí mít pro vstup na ledovou plochu na přezutí čisté boty, vstup za takový 

doprovod je zpoplatněn částkou dle Ceníku. 

 

Usnesení 6R-6.7/2023: RMM schvaluje návrh Ceníku pronájmu sportovních prostor předloženého 

Ing. Jahodou s účinností od 18.01.2023, vydaného jako Interní směrnice č. 1/2023 se změnou 

vstupného na ledovou plochu pro osoby bez bruslí doprovázející děti do 10 let. 
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Usnesení 6R-6.8/2023: RMM schvaluje Žádost o stanovení zvláštního nájemného na pronájem 

areálu Pod Kaštany k organizaci 3 letních příměstských táborů v červenci a srpnu 2023 za cenu 

4.000 Kč/týden. 

 

Usnesení 6R-6.9/2023: RMM schvaluje na základě požadavku ředitelky ZŠ Modřice žádost  

o projednání provozu školní družiny ve dnech 3.2.2023 (pololetní prázdniny), 13.-17.3.2023 (jarní 

prázdniny), 6.4.2023 (velikonoční prázdniny). 

 

Usnesení 6R-6.10/2023: RMM schvaluje Odpisový plán majetku MŠ Modřice na rok 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


