
USNESENÍ 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  4.2.2014 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava  

a) Bere na vědomí dokumentaci Změny č. 4 ÚPN SÚ Modrava.  

b) Konstatuje, že návrh Změny č. 4 ÚPN SÚ Modrava není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 

stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, 

protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se stanoviskem 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje.  

c) Vydává: 

a. Změnu č. 4 ÚPN SÚ Modrava formou opatření obecné povahy v rozsahu 

výrokové části  7 stran textu A4  a 2 výkresů, dále odůvodnění v rozsahu 7 

stran textu A4 a 3 výkresů. 

b. Veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje vydání Změny č. 4 ÚPN SÚ Modrava. 

d) Ukládá starostovi obce Modrava zajistit prostřednictvím pořizovatele: 

a. uložení dokumentace Změny č. 4 ÚPN SÚ Modrava, včetně dokladů o jeho 

pořizování u obce Modrava; 

b. vyhotovení a poskytnutí dokumentací Změny č. 4 ÚPN SÚ Modrava, 

opatřených záznamem o účinnosti MěÚ Sušice - stavebnímu úřadu a úřadu 

územního plánování, dále pak Krajskému úřadu Plzeňského kraje - odbor 

regionálního rozvoje; 

c. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané Změně 

č. 4 ÚPN SÚ Modrava www.modrava.eu . 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s umístěním stavby „Vodovod 

Modrava“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Modrava – 318/3, 1267/3, 1449/7, 

1025/1, 1403/1, 1038/11, 1038/6, 1037/7 v k. ú. Filipova Huť.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

3) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření návrhu plánovací 

smlouvy se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na vybudování přeložky 

komunikace v Modravě za účelem vydání územního rozhodnutí na novostavbu 

stanice ZZS Plzeňského kraje na Modravě. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o 

zprostředkování Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci se 

společností Rödl & Partner Consulting, s.r.o. IČ: 25724231, se sídlem Platnéřská 

191, 110 00 Praha 1, včetně udělení plné moci k zastupování. Návrh smlouvy je 

přílohou usnesení.  

http://www.modrava.eu/


Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření darovací smlouvy 

s Fondem ohrožených dětí, občanským sdružením na pomoc týraným, 

zanedbávaným a opuštěným dětem, IČ:00499277, se sídlem: Na Poříčí 6, 110 00 

Praha na poskytnutí finančního daru uvedenému spolku ve výši 15.000,- Kč. Žádost 

o dotaci a návrh darovací smlouvy je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o reklamně 

se společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ: 26068877, se sídlem B. 

Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice, kdy výše poplatku za reklamu činí 

5.000,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje účast obce Modrava na 

veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014, konaného ve dnech 20. - 24.2.2014 

v Praze, včetně nákladů spojených se zajištěním účasti. Prezentaci obce zajistí 

Informační centrum obce Modrava.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje účast obce Modrava v 

preventivním projektu „Školáci nejen na prázdninách“, jehož součástí je 

zpoplatněná prezentace obce za poplatek ve výši 7.459,65 včetně DPH.   

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zahraniční služební cestu 

starosty obce do Bruselu, v rámci prezentace Národního parku Šumava v sídle 

Evropské komise, které se bude konat ve dnech 18. – 20. 2. 2014. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:1 (p. Schubert) 

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje znění směrnice - Pravidla pro 

vyřizování stížností a petic a směrnice – Pravidla pro zajištění svobodného přístupu 

k informacím. Návrhy směrnic jsou přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 



11) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje nákup kompaktního 

fotografického aparátu Olympus TG-2 - 12 MP, 4x zoom iS – Black prostřednictvím  

firmy Hardware & Software Dach, IČ: 68794096 se sídlem Lerchova 825, 342 01 

Sušice, za cenu ve výši 7.081,-Kč bez DPH. 
 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

12) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013, 

kterým došlo na straně výdajů k přesunu částek mezi jednotlivými paragrafy a 

položkami, aniž byla navýšena strana výdajů.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

13) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí informaci o zahájeném 

projektu Podpora meziobecní spolupráce, jehož cílem je systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností a schvaluje zapojení obce do projektu. Projekt je plně hrazen ze zdrojů 

OP LZZ.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí nabídku společnosti 

LERGO Consult, s.r.o. na bezplatné vzdělávání občanů obce. Nabídka je přílohou 

usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Steins, Valečka 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


