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U S N E S E N Í 
z jednání zastupitelstva obce Modrava 

ze dne 22.12.2008 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

1. schvaluje:  

a) program zasedání zastupitelstva, 

b) rozpočtové změny v rozpočtu obce Modrava za rok 2008, 

c) rozpočtové provizorium obce Modrava za rok 2008, 

d) výdaje z rozpočtu obce na nákup traktoru ZETOR 10541 PROXIMA včetně 

příslušenství na úklid sněhu ve výši 1.441.914,- Kč, 

e) výdaje z rozpočtu obce na nákup traktorového nákladního návěsu,  

f) výdaje z rozpočtu obce na nákup vozidla Mercedes – Benz Viano 4x4, 

g) zvýšení základní mzdy u zaměstnanců obce o 2.000,- Kč, 

h) základní tarif hodinové mzdy 95,- Kč, 

i) smlouvu o zajištění obsluhy Návštěvnického centra dřevařství na Modravě, 

j) kupní smlouvu na prodej traktoru ZETOR 6340 SPZ KTJ 43-59 za smluvní cenu 

290.000,- Kč uzavřenou mezi obcí Modrava a panem Tomášem Matáskem, 

k) kupní smlouvu na prodej traktoru ZETOR 7341 SPZ KT 90-61, čelního nakladače TL 

220 a sněhové radlice TRZ 300 za smluvní cenu 300.000,- Kč uzavřenou mezi obcí 

Modrava a obcí Borová Lada, 

l) mandátní smlouvu uzavřenou mezi obcí Modrava a Ing. Martinou Hřebekovou. 

m) memorandum o vzájemné spolupráci mezi obcí Modrava a Správou NP a CHKO 

Šumava uzavřené dne 18.12.2008, 

n) smlouvu o zřízení bankovního účtu u UniCredit Bank, 

o) převod finančních prostředků obce na termínovaný vklad u UniCredit Bank, 

p) proplacení učebních pomůcek v ZŠ a MŠ v Srní v rámci sponzorského daru do výše 

150.000,- Kč, 

q) výdaje z rozpočtu obce na úhradu veškerých nákladů spojených s řádným studiem 

starosty obce na vysoké škole, 

r) postup starosty obce v řešení reklamačních vad na objektu Návštěvnického centra 

dřevařství na Modravě, 

s) provedení provizorního opatření na zastavení kondenzace vody ve střešním plášti 

Návštěvnického centra dřevařství na Modravě dle projektové dokumentace 

vypracované Ing. arch. Lubomírem Korčákem, 

t) úhradu nákladů reklamačních vad na objektu Návštěvnického centra dřevařství na 

Modravě z bankovní záruky společnosti Václav Král – provádění staveb, s.r.o..  

 

2. rozhodlo: 

a) o nákupu traktoru ZETOR 10541 PROXIMA včetně příslušenství na úklid sněhu od 

společnosti Agrom – Jiří Milisterfer, 

b) o nákupu sklápěcího traktorového nákladního návěsu od společnosti Agrom – Jiří 

Milisterfer, 

c) o nákupu vozidla Mercedes – Benz Viano 4x4, 

d) o prodeji traktoru ZETOR 6340 SPZ KTJ 43-59 a o jeho vyřazení z evidence majetku 

obce, 

e) o prodeji traktoru ZETOR 7341 SPZ KT 90-61, čelního nakladače TL 220 a sněhové 

radlice TRZ 300 a o jejich vyřazení z evidence majetku obce, 
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f) o sponzorském daru ZŠ a MŠ v Srní, 

g) o úhradě veškerých nákladů spojených s řádným studiem starosty obce na vysoké 

škole. 

 

3. ověřilo:  

a) předmět mandátní smlouvy uzavřené mezi obcí Modrava a Ing. Martinou Hřebekovou, 

b) ustanovení a cíle memoranda o vzájemné spolupráci mezi obcí Modrava a Správou NP 

a CHKO Šumava. 

 

4. ukládá: 

a) starostovi obce zajistit nákup vozidla Mercedes – Benz Viano 4x4 od vhodného 

prodejce, 

odpovídá : starosta obce                                                                              termín plnění : ihned 

b) starostovi obce zajistit objednání a dodání učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ v Srní 

podle výběru stanoveném ředitelkou ZŠ a MŠ v Srní, 

odpovídá : starosta obce                                                                              termín plnění : ihned 

c) místostarostce obce zajistit uspořádání přátelského turnaje v bowlingu proti obci 

Horská Kvilda, 

odpovídá : místostarostka obce                                                                    termín plnění : ihned 

d) starostovi obce řádnou evidenci veškerých nákladů spojených s řádným studiem 

starosty obce na vysoké škole v účetnictví obce. 

odpovídá : starosta obce                                        termín plnění : trvale po dobu řádného studia 

 

5. bere na vědomí: 

      a)  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce, 

      b)  došlou a odeslanou korespondenci obce,   

c) změnu užívání stavby Návštěvnického centra dřevařství na Modravě v rozsahu 

souhlasu vydaném Městským úřadem v Sušici odborem výstavby a ÚP č.j. 3762/08.   

 

Výsledek hlasování: 6 hlasujících       Pro - 6         Proti - 0         Zdržel se - 0 

Schváleno jednohlasně beze změn a doplňků. 

 

 

Zapsala: Michaela Coufalová                                               Ověřovatelé: Jiří Valečka 

         

 

 

                                                                                               

                                                                                                             Michaela Lyer 

 

 

 

 

 

 

Antonín Schubert 

starosta 

 


