
U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  16.4.2013 v Modravě 

 

1) Zastupitelstvo obce konstatuje, že se podrobně seznámilo se všemi podklady uplatněné 

reklamace otopného systému v Přístavbě k č.p. 63 na Modravě, které jsou obsaženy 

v příloze tohoto usnesení. Na základě této skutečnosti rozhodlo, že schvaluje uplatnění 

nároku na náhradu za provedení opravy prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele 

z bankovní záruky, poskytnuté zhotovitelem díla, společností Stafin, a.s.  

    

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen 

k tíži parcel 1402/1 v k.ú. Filipova Huť a 1006/5 v k.ú. Vchynice – Tetov II se společností 

Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene odpovídajícího právu zřízení, 

provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení přes zatížené parcely za 

náhradu ve výši 2.900,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.  

   

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

k tíži parcel 1035/9, 1037/15, 1449/7 v k.ú. Filipova Huť se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 247 29 035, jejímž předmětem bude zřízení 

věcného břemene odpovídajícího právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního 

kabelového vedení VN (22kV) přes zatížené parcely v rozsahu daném GP č. 152-316/2011 za 

náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.  

   

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bere na vědomí předání obci Modrava projektové 

dokumentace na stavbu „Nová ČOV Modrava – konstrukční část ČOV“ společností 

Aquašumava, s.r.o., zastoupené ing. Igorem Kasalickým. Předávací protokol ze dne 

11.3.2013 je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zamítlo žádost paní Květoslavy Zemanové ze dne 18.3.2013 

a ukládá starostovi obce s konečnou platností ukončit nájemní smlouvu s paní Květoslavou 

Zemanovou na provozování kiosku s občerstvením s tím, že následně bude o uvedený kiosek 

s vybavením rozšířen předmět nájmu dle stávající nájemní smlouvy mezi Obcí a společností 

Služby Modrava, s.r.o., a to bez navýšení nájemného.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 

 



6) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec jednala s manželi Oldřichem 

Musilem a Zdenkou Musilovou o možném prodeji budovy čp. 1 na Modravě, postavené na 

parcele č. st. 316 v k.ú. Filipova Huť a dále parcel č. st. 316, č. 1035/5, obě v k.ú. Filipova 

Huť, s tím, že o výsledcích jednání bude zastupitelstvo informováno. Jednáním pověřuje 

starostu obce. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce ověřilo zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Zhotovení projektové dokumentace stavby a výkonu 

autorského dozoru na stavbu: Nová ČOV Modrava, vodovod Modrava – část vodovod“ 

s tím, že se vítězem zadávacího řízení stala společnost EGYprojekt, spol. s r.o. za cenu 

dodávky ve výši 435.000,- Kč bez DPH. Dále na základě výsledku zadávacího řízení 

rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a společností EGYprojekt, spol. 

s r.o, IČ:63509687, se sídlem Janáčkova 67, 323 23 Plzeň. Zpráva o posouzení a hodnocení 

nabídek a smlouva o dílo jsou přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s úhradou nákladů na restaurování zvonu 

umístěného na hájovně Březník ve výši 14.883,- Kč bez DPH, které bylo provedeno 

prostřednictvím pana Petra Rudolfa Manouška, bytem U Národní galerie 488, 156 00 Praha 

5 – Zbraslav. Restaurátorská zpráva je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí a Českou 

pojišťovnou, a.s. na Životní pojištění DIAMANT a ČPI Konto Plus s délkou pojištění 5 let 

s tím, že jako mimořádný vklad bude využito stávajícího majetkového vkladu v rámci 

pojištění GARANCE.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

 Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s využitím vzoru smlouvy o dílo pro potřeby 

zadávacího řízení na akci: „Modrava - křižovatka sil. III/16910 s místní komunikací“, který 

bude využit jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele díla „Modrava-křižovatka sil. III/16910 s místní komunikací“ se součástmi 

specifikovanými touto smlouvou.  

 

 Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

 Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje uzavření makléřské smlouvy se společností Alfa 

Broker, s.r.o., IČ: 25238906 se sídlem Sokolovská 23, 323 12 Plzeň, jejímž předmětem je 

poradenská služba v pojišťování, zprostředkování a správa pojistných smluv a zastupování 

při jednání s pojišťovnami. Smlouva je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 



 

12) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje podání žádosti do strukturálních fondů EU 

společností Služby Modrava s.r.o., a to do Operačního programu životní prostředí na 

pořízení techniky na snížení prašnosti. V souladu s žádostí dále rozhodlo, že souhlasí 

s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti o dotaci mezi společnostmi Služby Modrava, 

s.r.o. a DOMOZA Projekt, se sídlem Pražská 84/15,301 00 Plzeň, uzavřením smlouvy o 

spolupráci na úklid místních komunikací mezi Obcí a společností Služby Modrava, s.r.o. a 

uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o půjčce na finanční spoluúčast na pořízení techniky 

mezi obcí a společností Služby Modrava s.r.o. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

13) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bere na vědomí program oslav 68. výročí osvobození 

jihozápadních Čech a souhlasí s úhradou nákladů na realizaci akce, která se bude konat 27. 

dubna 2013 na Filipově Huti a bude pořádána Klubem IV. obrněné divize Plzeň, 

IČ:26986507 se sídlem Brněnská 43, 323 00 Plzeň, ve výši 20.000,- Kč. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí obsah korespondence obce 

Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

Steins, Valečka 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


