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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  15.12.2015 v Modravě 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 2016 dle 

návrhu, který tvoří přílohu usnesení. Příjmy rozpočtu obce pro rok 2016 činí 

18.173.455,- Kč, výdaje rozpočtu obce pro rok 2016 činí 38.591.800,- Kč, čerpání 

finančních rezerv obce činí 20.418.345,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků 

hospodaření za předchozí účetní období. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí dopis advokáta Dr. 

Petera Karmanna zn. CGN-444/15 PK ze dne 1.12.2015 pro zastupitelstvo obce 

Modrava  a dopis zn. CGN-444/15 PK ze dne 1.12.2015 pro společnost SHEDLIN 

Geschäftsführungs, GmbH, k rukám pana Ralfa Landwehra. Na základě 

skutečností uvedených ve výše zmiňovaných dopisech zastupitelstvo obce Modrava 

rozhodlo, že schvaluje návrh Dr. Petera Karmanna a pověřuje starostu obce, aby 

Dr. Petera Karmanna seznámil s úplnou vůlí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo 

obce Modrava dále rozhodlo, že pověření advokáta Dr. Petera Karmanna  

případným prodejem celé částky podílových listů obce Modrava třetí osobě zůstává 

nadále v platnosti. Dopisy advokáta Dr. Petera Karmanna ze dne 1.12.2015 jsou 

přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí dopis advokáta Dr. 

Petera Karmanna pro zastupitelstvo obce ze dne 10.12.2015. Na základě skutečností 

uvedených v dopise Dr. Petera Karmanna zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že 

schvaluje návrh Dr. Petera Karmanna a pověřuje starostu obce, aby Dr. Petera 

Karmanna seznámil s úplnou vůlí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Modrava 

dále rozhodlo, že pověření advokáta Dr. Petera Karmanna případným prodejem 

celé částky podílových listů obce Modrava třetí osobě zůstává nadále v platnosti. 

Dopis advokáta Dr. Petera Karmanna ze dne 10.12.2015 je přílohou zápisu.  

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

Návrh byl přijat 

 
4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí protokol a korespondenci 

starosty obce se zástupcem společnosti Meinl Bank, AG Petrem Pokorným a ukládá 

starostovi obce vyřešit nedoplatky společnosti Meinl Bank, AG vůči obci Modrava 

prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík.  

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

Návrh byl přijat 
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5) Zastupitelstvo obce Modrava schvaluje přistoupení Obce Modrava a k projektu 

„Putování srdcem Evropy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, s tím, 

že realizaci projektu podmiňuje přidělením dotace z veřejných zdrojů ve výši 90% 

uznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo obce Modrava dále prohlašuje, že 

Obec Modrava má dostatečné finanční prostředky k předfinancování projektu 

„Putování srdcem Evropy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 

8,000.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Modrava prohlašuje, že ručí za realizaci projektu 

„Putování srdcem Evropy“ v plném rozsahu svého podílu na financování projektu, 

tj. 8,000.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Modrava se zavazuje, že v případě porušení 

dotačních podmínek Obcí Modrava a zkrácení, či úplnému odebrání dotace z tohoto 

důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet 

Mikroregionu Šumava – západ.  Zastupitelstvo obce Modrava pověřuje starostu 

podpisem smlouvy mezi Obcí Modrava a Mikroregionem Šumava – západ o 

přistoupení obce k projektu „Putování srdcem Evropy“. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že: 

a) schvaluje realizaci projektu „Česko - bavorské informační centrum v 

Modravě“ za předpokladu získání dotace z Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 - 2020, 

b) prohlašuje, že Obec Modrava má dostatečné finanční prostředky 

na financování projektu „Česko-bavorské informační centrum v Modravě“ 

v plném rozsahu projektu, tj. 8 mil. Kč,  

c) schvaluje podání žádosti na spolufinancování projektu „Česko-bavorské 

informační centrum v Modravě“ z Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020, 

d) schvaluje Ing. Jaroslava Tachovského, U Čedíku 777, 339 01 Klatovy, IČ: 

16717716 jako zpracovatele žádosti o dotaci a administrátora projektu 

„Česko - bavorské informační centrum v Modravě“ a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy s tímto dodavatelem. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření darovací smlouvy, na 

základě které bezúplatně převede Obec Modrava ze svého majetku do vlastnictví 

ČR – Správy NP Šumava pozemky p. č. 1006/7 a 1007/5 v kultuře ostatní plocha v k. 

ú. Vchynice – Tetov II a zároveň rozhodlo, že schvaluje uzavření darovací smlouvy, 

na základě které bezúplatně převede ČR – Správa NP Šumava do vlastnictví Obce 

Modrava nově vytvořené pozemky p. č. 971/29, 971/32 a 982/16, vše nově vytvořené 

dle GP č. 51-70/2015, druh pozemků ostatní plocha v k. ú. Vchynice – Tetov II. 

Návrh darovacích smluv, oznámení o záměru směny pozemků a kopie 

geometrického plánu jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
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8) 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 2016, a to ve znění, 

které je přílohou tohoto zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že na základě volby schvaluje, aby byla 

bytová novostavba rodinného domu vznikající na pozemku p.č. 1502 v k.ú. Filipova 

Huť pronajata po jejím dokončení Ing. Antonínu Schubertovi. Zápis z 1. zasedání 

majetkové a bytové komise a zápis z hlasování je součástí zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje podle zákona č. 503/2012 Sb., o 

Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s územně plánovací dokumentací obce žádost Obce 

Modrava o bezúplatný převod zemědělských pozemků v k. ú. Filipova Huť p. č. 

1487, 1479, 1497, 1499, 1500, 1505, 1529, 1582, 1589 a v k. ú. Vchynice - Tetov II p. 

č. 1082, 1089, 1080, 1071, 1091 z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do 

majetku Obce Modrava.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje návrh Smlouvy o 

obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management, a.s., investiční 

společnost, IČO: 256 77 888, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446, 

zastoupená: Mgr. Janem Bartou, předsedou představenstva a Mgr. Jaroslavem 

Rozehnalem, obchodním ředitelem. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  

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

Návrh byl přijat 
 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace č. LT 6/2015 uzavřené s Plzeňským krajem, IČ: 70890366, se sídlem 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupeným Ivo Grünerem, náměstkem hejtmana 

Plzeňského kraje. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  

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

Návrh byl přijat 
 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 

zhotovení dokumentace pro stavební řízení a výkazu výměr včetně položkového 

rozpočtu, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce 

místní komunikace Modrava“ včetně jejího projednání na odboru dopravy 

Městského úřadu v Sušici a DI Policie ČR v Klatovech, a to s Ing. Oldřichem 
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Slováčkem, IČO: 13514253, za celkový honorář 57.500,- Kč bez DPH. Cenová 

nabídka ze dne 18.11.2015 je přílohou zápisu.   
 

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

Návrh byl přijat 
 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje v rámci Ekologického 

programu obce poskytnutí finančního příspěvku dle podané žádosti, která je 

přílohou zápisu. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zprávu kontrolního a 

finančního výboru. Zprávy jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

16) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bere na vědomí obsah korespondence obce 

Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že se zcela ztotožňuje s výzvou prvního 

zasedání Stálé konference Šumavské a pošumavské jednoty konané dne 11.12.2015 

na Modravě. Tex výzvy je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

Samek 

zapisovatel 

 

Svoboda, Čada 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


