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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  9.12.2014 v Modravě 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 dle 

návrhu, který tvoří přílohu usnesení. Příjmy rozpočtu obce pro rok 2015 činí 

38. 944.395,- Kč, výdaje rozpočtu obce činí 48.874.00,- Kč, čerpání finančních rezerv 

obce činí 9.929.605,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků hospodaření za 

předchozí účetní období. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 

– 2019 s tím, že celkové příjmy rozpočtu obce pro rok 2017 plánuje na 12.154.000,- 

Kč, celkové výdaje rozpočtu obce pro rok 2017 plánuje na 12.154.000,- Kč, celkové 

příjmy rozpočtu obce pro rok 2018 plánuje ve výši 13.000.000,- Kč, celkové výdaje 

rozpočtu obce pro rok 2018 plánuje ve výši 13.000.000,- Kč, celkové příjmy rozpočtu 

obce pro rok 2019 plánuje ve výši 13.000.300,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce pro 

rok 2019 plánuje ve výši 13.000.300,- Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, 

rozpočtu obce Modrava pro rok 2014 tak, že v příjmech a výdajích rozpočtu obce 

pro rok 2014 došlo k přesunům mezi paragrafy, aniž by se změnil celkový objem 

příjmů a výdajů rozpočtu obce pro rok 2014. Podrobný rozpis jednotlivých dílčích 

položek rozpočtových změn je přílohou tohoto usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele 

stavebních úprav spočívajících ve snížení energetické náročnosti stávajícího objektu 

Návštěvnického centra dřevařství na Modravě, podporované z OPŽP ČR, rozhodlo, 

že schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení uvedených prací v celkové 

hodnotě ceny díla 6.376.189,30 Kč včetně DPH, se společností  HMpro cz, s.r.o., IČ: 

24801224, se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. Návrh smlouvy o dílo je 

přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na 

základě které obec za účelem provozování výjezdního stanoviště Zdravotnické 

záchranné služby Plzeňského kraje přenechá do nájmu příspěvkové organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, IČ: 45333009, se sídlem 

Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň, nově vystavěnou budovu na parcele č. 272 

v k.ú. Filipova Huť (po kolaudaci dojde k vyčlenění samostatného pozemku), a to za 
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měsíční nájemné ve výši 13.000,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou do 31.12.2015 s možností automatického prodloužení. Návrh smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene, na základě které bude k tíži pozemků p. č. 977/2 a 1007/2 v k.ú. 

Vchynice – Tetov II zřízeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Teplice – Podmokly zřízeno a vymezeno věcné 

břemeno – osobní služebnost – opravňující provozovatele elektrické distribuční 

soustavy ke zřízení, umístění a provozování zařízení elektrické distribuční soustavy 

– zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně v pilíři a jejích případných 

úprav, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejich odstranění, 

na zatížených nemovitostech v rozsahu daném GP č. 33-104/2012 . To vše za 

náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o 

uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Teplice – Podmokly, který spočívá v prodloužení lhůty pro připojení pozemku 

1025/1 v k. ú. Filipova Huť k distribuční soustavě do 30.11.2016. Návrh smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským 

krajem, IČ: 70890366 se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupeným panem 

Ivo Grünerem, náměstkem hejtmana Plzeňského kraje, o poskytnutí účelové dotace 

Obci Modrava na úpravu lyžařských běžeckých tras v sezoně 2014/2015 ve výši 

100.000,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že na základě výsledku zadávacího řízení na 

výběr dodavatele veřejné zakázky spočívající v dodávce techniky na snížení 

prašnosti, podporované z prostředků OPŽP ČR, schvaluje uzavření kupní smlouvy 

mezi obcí a panem Romanem Guichenem, IČ: 65027001, místem podnikání 

Ločenice 198, 373 22 Ločenice, jejímž předmětem je dodání 1 ks samosběrného vozu 

s instalovanými filtry pro záchyt jemných částic značky Holder S990 včetně 

samosběrné nástavby Trilety HTK, a to za celkovou kupní cenu ve výši 5.429.391,- 

Kč včetně DPH.  Kupní smlouva je přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce Modrava 

dále rozhodlo, že vylovuje souhlas s Rozhodnutím o přidělení dotace Ministerstva 
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životního prostředí ČR ze dne 24.11.2014 a souhlasí s jejím čerpáním za tam 

uvedených podmínek. Rozhodnutí je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje Cenový dodatek ke Smlouvě o 

zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu, uzavřený se společností Rumpold – P, s.r.o. pro rok 2015, a to ve znění, 

které je přílohou tohoto zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení likvidace zeminy ze 

stavby nové ČOV Modrava prostřednictvím dodavatele společností STAVOPLAST 

KL, spol. s r.o. IČ: 40740056, se sídlem Stachy 266, 384 73 Stachy, a to za cenu ve 

výši 39.554,90 Kč včetně DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku za rok 2013 

společnosti Služby Modrava, s.r.o., IČ: 29121647 se sídlem Modrava 63, zastoupené 

jednatelem společnosti Janem Voldřichem, DiS.  Úplné znění účetní závěrky je 

přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozšíření živnostenského 

oprávnění společnosti Služby Modrava, s.r.o., IČ: 29121647 se sídlem Modrava 63 o 

hostinskou činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin, a silniční motorovou dopravu osobní provozovanou 

vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Výpis z živnostenského 

rejstříku je přílohou zápisu. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že obec v působnosti 

jediného společníka obchodní společnosti Služby Modrava, s.r.o., rozhodne o tom, že 

obchodní společnost podřizuje svou zakladatelskou listinu ve smyslu ust. § 777 odst. 

5 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění uvedenému zákonu jako celku a zároveň 

rozhodne o tom, že předmět činnosti uvedené obchodní společnosti se rozšiřuje o 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a silniční motorovou dopravu 

osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 

 

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

Návrh byl přijat 
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Samek 

zapisovatel 

 

 

Valečka, Korčák 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


