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U S N E S E N Í  

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  23.8.2013 v Modravě 
 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že nesouhlasí s tím, aby obec uzavřela kupní 

smlouvu na nákup nemovitostí – domu č. p. 20, umístěného na st. p. č. 143 v k. ú. Vchynice 

– Tetov II, domu č. p. 21 umístěného na st. p. č. 144 v k. ú. Vchynice – Tetov II a pozemků 

st. p. 143, st. p. 144 a č. 982/9, vše v k. ú. Vchynice – Tetov II od stávajícího vlastníka ČR – 

Správy NP a CHKO Šumava za kupní cenu ve výši 3.850.000,- Kč, když taková kupní cena 

jednak neodpovídá stavu nemovitostí před jejich zapůjčením Obci Modrava, jednak 

odporuje, s ohledem na předchozí majetkoprávní aktivity ve vztahu k uvedeným 

nemovitostem ze strany jejich současného vlastníka, dobrým mravům. Zastupitelstvo obce 

v souvislosti s tímto usnesením  ruší usnesení č. 6 ze dne 1.10.2012.    

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje výpověď makléřské smlouvy uzavřené 

se společností Alfa Brooker, s.r.o., kdy současně s výpovědí byla této společnosti odvolána 

výhradní plná moc k zastupování obce. 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje vypovězení smlouvy mezi Obcí 

Modrava a Českou pojišťovnou, a.s. na Životní pojištění DIAMANT a ČPI Konto Plus 

s délkou pojištění 5 let. Zastupitelstvo obce Modrava tímto ruší usnesení zastupitelstva 

obce č. 9 z 16.4.2013 a usnesení zastupitelstva obce č. 10 z 30.5.2013 v plném znění.  

  

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje převod kapitálových finančních 

prostředků z ukončeného Životního pojištění Garance na běžný účet obce vedený u KB, 

a.s. a pověřuje starostu obce ke všem úkonům. O jejich zhodnocení bude rozhodnuto po 

odborných konzultacích na následném zasedání zastupitelstva obce.  

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí nabytí nemovitostí - budova č.p. 

1 na Modravě umístěná na pozemku p.č. st. 316,  pozemky č. p. st. 316 a p.č. 1035/5 vše 

v  k.ú. Filipova Huť- do majetku Obce Modrava a dále bere na vědomí zánik zástavního 

práva k uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a.s. k 1.7.2013. Dále 

schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup movitých věcí – vybavení bytu v uvedených 

nemovitostech ze strany Obce Modrava, a to za kupní cenu ve výši 170.000,- Kč. Smlouva 

je přílohou usnesení.     

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě žádosti Obce Modrava dle 

§ 7 zákona č. 503/2012 Sb., bezúplatný převod těchto nemovitostí z majetku ČR – Státní 

pozemkový úřad ČR do majetku Obce Modrava:    

- Katastrální území Filipova Huť: KN st. 318/2, KN st. 318/3, KN 1025/7, KN 1025/9, KN 

1037/1, KN 1037/22, KN 1178/6, KN 1178/9, KN 1178/22, KN 1183/5, KN 1194/18, KN 

1198/3, KN 1224/1, KN 1224/6, KN 1230/1, KN 1261/1, KN 1264/4, KN 1449/3, PK st. 160/1, 

PK st. 160/2, PK st. 160/3, PK st. 254, PK 1179/1, PK 1179/2, PK 1179/3, PK 1179/4, PK 

1207/1 

- Katastrální území Vchynice – Tetov II: KN 818/2, KN 980, KN 981, KN 982/3, KN 989/1, 

KN 989/2, KN 989/3, KN 989/4. 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 2 včetně přílohy č. 

1 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené dne 23.9.2008 mezi obcí a 

společností ČSOB Asset management, a.s., investiční společností, kterým se mění statut 

portfolia MODRA1. Dodatek včetně přílohy č.1 jsou přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat   

 
8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Smlouvy č. 

Z_S14_12_8120041751 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, jejíž předmětem je realizace 

přeložky kabelu NN k budově Modrava č.p. 61, kdy předběžná výše celkových nákladů činí 

99.280,- Kč. Smlouva je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dohledu mezi obcí a 

společností Aquašumava s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 122 Nýrsko.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ukládá starostovi obce a právnímu zástupci obce 

JUDr. Samkovi podat žalobu vůči paní Květoslavě Zemanové, bydlištěm Pod Lesem 1304, 

342 01 Sušice, za účelem vymožení dlužné částky za užívání movitých věcí, které jsou 

majetkem Obce Modrava. ZO dále souhlasí s tím, aby obecní úřad jako správce místního 

poplatku činil veškeré právní kroky k vymožení poplatku za užívání veřejného 

prostranství.   

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí zprávu starosty obce Modrava o 

provedeném dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření, který byl vykonán v souladu 

s ustanovením §20 zákona č. 420/2004Sb. Generálním finančním ředitelstvím  - Finančním 

úřadem pro Plzeňský kraj ve dnech 12.8. – 23.8.2013. 

Hlasováno: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
12) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zprávu starosty obce Modrava o stavu 

projednávání Plánu péče o Národní park Šumava, zónace NP Šumava a návrhu zákona o 

NP Šumava.  

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

Návrh byl přijat 

 
13) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje výstavbu garáže na pozemku 1035/1 

v k.ú. Filipova Huť prostřednictvím společnosti Služby Modrava, s.r.o..  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Steins, Lyer 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


