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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  14.4.2016 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ruší usnesení č. 16 z 18.2.2016 v plném 

znění, které bylo: „Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že v souladu se zákonem č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zřizuje dle § 29 odst. 1 písm. a) a ust. 

§ 68 odst. 1 téhož zákona jednotku sboru dobrovolných hasičů. K tomu dále 

zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pro účely užívání jako hasičské zbrojnice 

vyčleňuje garáž č. 3 Přístavby“.  

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

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o využití objektu bývalé čistírny odpadních 

vod umístěné na pozemku p. č. 1574 v k. ú. Filipova Huť. Hlavní budova bývalé 

čistírny odpadních vod bude využita jako sběrný dvůr a hasičská zbrojnice pro 

umístění automobilové cisterny, obslužný objekt bude zrekonstruován jako garáž 

pro osobní vozidlo jednotky požární ochrany a zázemí pro centrální parkoviště 

(WC, sprchy). Tímto usnesením se upřesňuje usnesení zastupitelstva obce Modrava 

č. 7 z 18.2.2016. 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s tím, aby Obec Modrava 

uzavřela se společností AQUAŠUMAVA s.r.o. dodatek č. 4 ke smlouvě o 

provozování veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV v obci Modrava v souladu 

s návrhem, který je přílohou tohoto usnesení, když na základě uvedeného dodatku 

bude sjednáno, že uvedená smlouva zanikne k 30.6.2016. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že Obec Modrava bude počínaje 1.7.2016 

provozovat vodohospodářskou infrastrukturu vlastním jménem a na vlastní účet. 

 

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

Návrh byl přijat 

  

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že v souladu s ust. § 8 odst. 11) zákona č. 

274/2001 Sb., v platném znění, schvaluje plán financování obnovy vodovodů a 

kanalizací Obce Modrava v souladu s návrhem, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 
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6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že stanovuje výši ceny vodného a stočného 

od 1.7.2016 v souladu s kalkulací, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí korespondenci advokáta 

Dr. Petera Karmanna od 22.2.2016 do 12.4.2016. Na základě skutečností uvedených 

v korespondenci Dr. Petera Karmanna zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že 

schvaluje dosavadní postup 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 ve společnosti SHEDLIN třetí 

osobě zůstává nadále v platnosti. Korespondence advokáta Dr. Petera Karmanna od  

22.2.2016 do 12.4.2016 je přílohou zápisu.  

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

Návrh byl přijat 

 
8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí Memorandum 

k investicím obce Modrava do fondů SHEDLIN ve vztahu k tuzemským 

obstaravatelům těchto investic – CITY Investment s.r.o., Daniel Šenkýř a Lloyd 

Morgan Asset Developing Company s.r.o., vypracované společností Kocián, Šolc, 

Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Zastupitelstvo obce Modrava bere na vědomí, že 

Memorandum je vypracováno pro vnitřní potřeby obce Modrava a jeho 

zveřejňování ve vztahu k třetím osobám podléhá předchozímu souhlasu společnosti 

Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.  Zastupitelstvo obce Modrava dále 

rozhodlo, že pověřuje starostu obce ke všem úkonům vůči uvedeným tuzemským 

obstaravatelům, které jsou uvedeny v Memorandu.     

 

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

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje investici 30.000.000,- Kč do 

dividendových fondů Investec GSF Inv. Grade Corp. Bd. A – AXA IM 

v Amerických dolarech, AXA IM FIIS US Sh. Dur. High Yield F Dis H – Investec 

AM v Eurech, DNB Fund – SEK Long Bond B – DNB Asset Management ve 

Švédských korunách, VB Rent A – Union Inv. Austria – v Eurech, Danske Invest 

Danish Mortgage Bond D – Danske Invest v Dánských korunách, FvS Bond 

Opportunities R – Flossbach Von Storch v Eurech, AXA WF Global Aggregate 

Bonds A Dis – AXA IM – v Amerických dolarech, KBC Renta NZD Renta D – KBC 

Asset Mgmt. v Novozélanských dolarech, prostřednictvím Czech Investment 

Services s.r.o. IČ: 25896130, se sídlem U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 

710 00 Ostrava. Uvedená částka bude převedena z běžného účtu obce.  

 

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

Návrh byl přijat 
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10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ve věci pozemku p. č. 1589 v k. ú. Filipova 

Huť, který je ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad ČR schvaluje žádost Obce 

Modrava o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný 

hospodařit Státní pozemkový úřad a pověřuje starostu obce Modrava k právnímu 

jednání – uzavření nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na nájem 

pozemku p. č. 1589 v k. ú. Filipova Huť.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje koupi pozemku p. č. 1137 v k. 

ú. Vchynice – Tetov II a pověřuje starostu obce k právním jednáním vedoucích 

k uzavření kupní smlouvy ohledně koupě uvedené nemovité věci za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě žádosti paní Jany 

Zdeňkové ze dne 5.3.2016 vyplacení částky porodného v souvislosti s narozením její 

dcery Kláry Zdeňkové, nar. 2.3.2016, a to v rámci Programu sociální stabilizace 

obce Modrava ve výši 60.000,- Kč. Žádost a rodný list jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pro kancelář starosty obce 

nákup nového PC s příslušenstvím za cenu 29.152,- Kč. Dodavatelem bude Bohumil 

Dach - HSD.CZ, IČ: 68794096, se sídlem Lerchova 825, 342 01 Sušice II. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje nákup nového služebního 

osobního vozu s tím, že vůz Škoda Octavia Kombi RZ 3P3 2963 bude prodán, vůz 

Škoda Octavia Kombi RZ 5P2 6459 bude přenechán do nájmu společnosti Služby 

Modrava s.r.o. Zastupitelstvo obce Modrava pověřuje starostu obce provedení 

poptávky na dodání služebního vozu kombi s motorem 2,0 TDI o výkonu 110 kW 

a pohonem kol 4x4 s tím, že 50% kupní ceny (akontace) bude uhrazeno částečně z 

prodeje vozu Škoda Octavia Kombi RZ 3P3 2963 a doplatkem z rozpočtu obce 

Modrava a 50% kupní ceny bude tvořit leasing na dobu 4 let.      

 

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

Návrh byl přijat 
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15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě žádosti spolku Ski 

klub Šumava Vimperk, z.s. IČ: 18291091, zastoupeným panem Karlem Hudečkem, 

finanční dar ve výši 10.000,- Kč na uspořádání 31. ročníku Šumavského 

Skimaratonu 2016. Žádost je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

programu obce poskytnutí příspěvku dle podaných žádostí, které jsou přílohou 

zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o propagaci 

obce Modrava v rámci oslav 71. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení 2. 

světové války prostřednictvím Klubu vojenské historie Gabreta, z.s., IČ: 03924530, 

se sídlem Milejovice 33, 387 01 Volyně, a to za odměnu v částce 15.000,- Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

18) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že v souladu s ustanovením § 28 odst. 1) a § 

84 odst. 2) písm. r) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ruší název místní 

části obce Vchynice – Tetov II s tím, že nadále se dané území stane součástí místní 

části pod názvem Modrava, takže část obce Modrava bude nyní tvořena jednak 

dosavadní částí katastrálního území Filipova Huť, které bylo doposud označeno 

jako část obce Modrava, a celým katastrálním územím Vchynice – Tetov II.    

 

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

Návrh byl přijat 

 

19) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje starostu obce provést výběrové 

řízení na dodatele PD v podrobnosti DSP a PDPS včetně výkazu výměr na realizaci 

stavby „Vodojem, úpravna vody a dostavba vodovodu Filipova Huť“ v návaznosti 

na vydané územní rozhodnutí. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

20) Zastupitelstvo obce Modrava 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 
 

 

 



5 

 

21) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o pořízení Změny č. 5 Územního plánu 

sídelního útvaru Modrava (dále jen ÚPN SÚ“). Změnou č. 5 ÚPN SÚ budou řešeny 

zejména akutní požadavky obce v rámci infrastrukturálních projektů. 

Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, že pořizovatelem změny č. 5 bude ve 

smyslu ust. § 6 odst. 2 stavebního řádu obec, která pořízení bude ve smyslu ust. § 24 

odst. 2 stavebního řádu zajišťovat prostřednictvím autorizovaného architekta - 

Projektový ateliér AD s.r.o., IČ: 25194771, zastoupený jednatelem ing. arch 

Jaroslavem Daňkem, se sídlem Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Návrh 

smlouvy o dílo a přesnou specifikaci podkladů pro zadání Změny č. 5 ÚNP SÚ 

Modrava předloží starosta ke schválení na následné jednání zastupitelstva obce.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

Svoboda, Čada 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


