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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  18.2.2016 v Modravě 

 

.  

   

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

Dr. Petera Karmanna ze dne 11.1.2016, 5.2.2016 a 16.2.2016. Na základě skutečností 

uvedených v korespondenci Dr. Petera Karmanna, zastupitelstvo obce Modrava 

rozhodlo, že schvaluje návrhy Dr. Petera Karmanna uvedené v korespondenci 

z 5.2.2016 a 16.2.2016 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. 

Korespondence advokáta Dr. Petera Karmanna ze dne 11.1.2016, 5.2.2016 a 

16.2.2016 je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 
2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje vypracování projektové 

dokumentace pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 1080 v k.ú. Vchynice – 

Tetov II. K tomu dále zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo s ing. Evou Sukovou, IČ: 64764001, bytem Radostice č.p. 2, 341 42 

Kolinec, v rozsahu díla - vypracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR, 

DSP, DPPS, výkaz výměr a zajištění územního a stavebního povolení, za cenu 

92.000,- Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtové opatření č. 4, 

rozpočtu obce Modrava pro rok 2015 s tím, že dochází k přesunu hodnot mezi 

paragrafy, aniž by se strana příjmů či výdajů změnila. Podrobný rozpis 

jednotlivých dílčích položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje starostu obce prováděním 

rozpočtových opatření rozpočtu obce Modrava ve všech případech, kdy dochází 

k přesunu hodnot mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu, navýšení strany příjmů 

nebo ke snížení strany výdajů.  

 

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

Návrh byl přijat 
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5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 67_2010 uzavřené mezi obcí Modrava a Projektovým ateliérem AD 

s.r.o., IČ: 25194771, se sídlem Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou, kterým se 

obsah předmětu smlouvy rozšíří o vypracování aktualizace a zpracování údajů 

potřebných pro pořízení návrhu Územního plánu Modrava a poskytnutí součinnosti 

při jeho vydání a celková cena díle se proto navýší o cenu 40.000,- Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

věcného břemene číslo IE-12-0004030/03 mezi obcí Modrava a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly – na zřízení služebnosti - zřízení, umístění a provozování elektrické 

distribuční soustavy – kabelové vedení VN 22kV na pozemcích p. č. 1548 a 1590 v k. 

ú. Filipova Huť a 302/2 v k. ú. Horská Kvilda za jednorázovou náhradu 59.812,50 

Kč bez DPH. Návrh smlouvy s geometrickým vyměřením rozsahu věcného břemene 

je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) 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. K tomu zastupitelstvo obce 

Modrava ukládá starostovi obce učinit potřebné kroky k realizaci přestavby na 

sběrný dvůr za využití dotačních titulů. Vedlejší budova bude využita jako zázemí 

pro plánované parkoviště.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě žádosti paní Zuzany 

Novákové ze dne 19.11.2015 vyplacení částky porodného na dceru Miu Vaněčkovou  

nar. 10.9.2015 v rámci Programu sociální stabilizace obce Modrava ve výši 60.000,- 

Kč. Žádost je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro: 0 Proti: 5  Zdržel se:1 (p. Schubert) 

Návrh NEBYL přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě žádosti Komunity 

pro duchovní rozvoj, o.p.s. IČ 26026929 se sídlem Čkyně 197, 384 81 Čkyně finanční 

dar ve výši 5.000,- Kč uvedenému žadateli v souvislosti s vydáním publikace Lesy 

českého státu. Žádost je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5  Proti:1 (p. Lyer)  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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10) 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:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo obce Modrava 

a) rozhodlo, že schvaluje realizaci projektu „Infocentrum a naučná stezka 

Modrava“ jako samostatný partner v rámci projektu Putování srdcem 

Evropy, 

b) prohlašuje, že Obec Modrava má dostatečné finanční prostředky 

na financování projektu „Infocentrum a naučná stezka Modrava“ v plném 

rozsahu projektu, tj. 8 500 000,00 Kč, 

c)  rozhodlo, že schvaluje podání žádosti na spolufinancování projektu 

„Infocentrum a naučná stezka Modrava“ z Programu přeshraniční 

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

jako samostatný partner v rámci žádosti Mikroregionu Šumava-západ na 

projekt Putování srdcem Evropy, 

d) rozhodlo, že 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“, 

e) rozhodlo, že bere na vědomí, že celková částka za zpracování žádosti a 

administraci projektu činí 5% ze získané dotace, 

f) rozhodlo, že schvaluje přistoupení Obce Modrava a k projektu „Putování 

srdcem Evropy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, 

g) prohlašuje, že Obec Modrava má dostatečné finanční prostředky 

k financování projektu „Putování srdcem Evropy“ v plném rozsahu svého 

podílu na projektu, tj 284 131,00 Kč, 

h) prohlašuje, že ručí za projekt „Putování srdcem Evropy“ v plném rozsahu 

svého podílu na projektu, tj. 284 131,00 Kč, 

i) rozhodlo, že se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Obcí 

Modrava a zkrácení, či úplnému odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a 

to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu 

Šumava – západ.   

 

 

 

 

 

 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

 

Modrava 2 340,00 € 
podíl 
Sklářská 
stezka A 

2 398,00 € 
podíl 
Sklářská 
stezka B 

2 787,00 € 
podíl 
Dřevařská 
stezka 

2 921 € 
podíl 
informační 
systém 

celkem 
10 446,00 € 
x 27,20 = 
284 131,00 
Kč 
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12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pořízení požární sirény 

prostřednictvím HZS Plzeňského kraje s tím, že siréna bude umístěna na budově č. 

p. 63 na Modravě a dále rozhodlo, že schvaluje nabídku na instalaci sirény od 

společnosti HARICOM, spol. s r.o.  IČ: 43875254, zastoupené Ing. Václavem 

Horákem vedoucím střediska Plzeň HARICOM, spol. s r.o. Průmyslová 574/4a 301 

00 Plzeň.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje projekt symbolické obnovy 

kapličky na pozemku p.č. 1461 v k.ú. Filipova Huť. Zastupitelstvo obce dále 

rozhodlo, že pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy 

ministerstva zemědělství na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova -

údržby a obnovy stávajících kulturních prvků prostřednictvím výzvy ministerstva 

zemědělství č. 16. A. - údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské 

krajiny.  
 

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

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí protokol o požární 

kontrole, kterou u obce Modrava vykonal Hasičský záchranný sbor Plzeňského 

kraje, územní odbor Klatovy.  

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

Návrh byl přijat 
 

15) 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:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

16) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ukládá starostovi obce připravit 

k projednání na následné zasedání zastupitelstva návrh požárního řádu obce. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

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

Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy. 
 

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

Návrh byl přijat 
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18) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí zprávu o Stavu na úseku 

veřejného pořádku Obvodního oddělení Policie České republiky Kašperské Hory za 

období roku 2015.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Valečka, Doležal 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


