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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava  

konaného dne  1.10.2012 v Modravě 

 

 
1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje dosavadní postup starosty obce 

a právního zástupce Obce Modrava JUDr. Tomáše Samka ve věci uplatňování 

nároků ze smlouvy o dílo uzavřené se společností SILBA – Elstav s.r.o.  na zhotovení 

RD na Filipově Huti na pozemku p.č. 1272/1 v k.ú. Filipova Huť a ve věci vyrovnání 

smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy s tím, že zastupitelstvo obce 

preferuje mimosoudní vyrovnání způsobem, kdy budou od projednané penalizace, 

s jejímž vyčíslením ve výši 2,3 mil. Kč souhlasí, odečteny náklady na vícepráce a 

nedoúčtované řádně dokončené části díla provedené společností SILBA – Elstav, 

s.r.o. Tento rámec stanovuje zastupitelstvo obce Modrava jako nepřekročitelný a 

v případě, že nebude akceptován, požaduje pokračování v soudním řízení. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava nesouhlasí s nabídku vlastníků nemovitosti č.p. 28 na 

Modravě manželů Tomáše a Radky Panenkových na odprodej uvedeného objektu 

s přilehlými pozemky (objekt penzionu Zlatá Stezka) Obci Modrava. Důvodem 

nesouhlasu je nepřiměřeně vysoká cena ve vztahu k technickému stavu nemovitosti.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava nesouhlasí s nabídkou vlastníků nemovitosti č.p. 1 na 

Modravě a přilehlých pozemků, manželů Oldřicha a Zdeňky Musilových, na 

odprodej uvedené budovy s pozemky (objekt Modrého penzionu) Obci Modrava. 

Důvodem nesouhlasu je nepřiměřeně vysoká cena.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava zamítlo nabídku JT Banky, a.s. se sídlem Pobřežní 

297/14, 186 00 Praha 8 na zhodnocení peněžních prostředků obce Modrava. 

Nabídka JT Banky, a.s. je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí vyúčtování vodného a 

stočného za rok 2011 a schvaluje zachování stávající výše vodného a stočného pro 

rok 2012 ve stejné výši jako v uplynulém období, tj. ceny schválené usnesením 

zastupitelstva obce ze dne 13.7.2010  - vodné 19,80 Kč/m
3
, stočného 27,50 Kč/m

3
 

včetně DPH.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 



2 

 

6) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření kupní smlouvy nákup 

nemovitostí – domu č. p. 20, umístěného na st. p. č. 143 v k. ú. Vchynice – Tetov II, 

domu č. p. 21 umístěného na st. p. č. 144 v k. ú. Vchynice – Tetov II a pozemků st. p. 

143, st. p. 144 a č. 982/9, vše v k. ú. Vchynice – Tetov II od stávajícího vlastníka ČR 

– Správy NP a CHKO Šumava s tím že kupní cena 1.120.860,- Kč s příslušenstvím 

bude uhrazena do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího se 

sdělením, že tato smlouva byla Ministerstvem životního prostředí ČR schválena. 

Znění kupní smlouvy je přílohou usnesení.   

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 5 000 000,- 

Kč na refinancování investiční akce "Přeložka vysokého napětí - 2. a 3. etapa" se 

splatností 20.8.2019 a roční úrokovou sazbou ve výši 2,81%. Úvěr bude poskytnut 

bez zajištění. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním o uzavření 

smlouvy o poskytnutí úvěru a jejím uzavřením.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou 

s ing. arch. Hanou Urbancovou, IČ: 10264426, bytem Gregorák 13, 373 16 Dobrá 

Voda na změnu architektonického řešení multifunkčního objektu – turistického 

informačního centra obce Modrava, zpracování projektové dokumentace pro 

stavební řízení a prováděcí projektové dokumentace, položkového výkazu výměr, to 

vše za cenu 150.700,- Kč (dodavatel není plátce DPH).  Znění smlouvy a 

architektonický návrh je přílohou usnesení s tím, že obec k návrhu zpracuje 

případné připomínky.   

 

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

Návrh byl přijat 
 

9) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje dohodu o partnerství 

uzavřenou mezi Obcí Modrava a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje  IČ: 

72053119 se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve věci přípravy, realizace a 

využívání výstupu projektu „Modrava – křižovatka silnice III/16910 s místní 

komunikací“, který realizátor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje předkládá 

s žádostí o finanční prostředky ROP NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost 

center, oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, jejímž podpisem se 

Obec Modrava stává partnerem projektu.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 

společností ZAK TV, s.r.o. na zhotovení projektu „Okénko obce“ v rámci kterého 

ZAK TV zhotoví pro Obec Modravu nejméně 4 filmové prezentace ve formátu DVD 

a ve formátu, který umožní přímou prezentaci na webových stránkách obce 

Modrava. Celková cena činí 62.400,- Kč včetně DPH. 
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Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že ověřilo a schvaluje celkové náklady na 

zhotovení projektu Naučná stezka pro pěší Modrava a Filipova Huť, které činí 

celkem 235.258,32 Kč. Projekt byl podpořen v rámci Programu stabilizace a obnovy 

venkova Plzeňského kraje částkou 57 200,- Kč. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje projekt architektonického 

řešení ČOV Modrava vypracovaný v souladu se smlouvou o dílo společností 

AQUAŠUMAVA, s.r.o. v srpnu 2012. Architektonické řešení je přílohou tohoto 

usnesení.   

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí informaci starosty obce 

Modrava o aktivitě směřující k vybudování nového skiareálu v obci Modrava a 

rozhodlo se v projektu v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad nepokračovat.   

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že odmítá nabídku ing. Jaroslava Faiferlíka na 

vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na výstavbu 

nového parkoviště v obci Modrava na pozemku 1037/1 v k,ú. Filipova Huť. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zřídit na webových stránkách společnosti 

OTIDEA profil veřejného zadavatele a po založení profilu vyhlásit zadávací řízení 

v souladu s návrhem výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

(mimo režim zákona č. 137/2006Sb.) na realizaci veřejné zakázky „Zhotovení 

projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro 

realizaci stavby na stavbu: Parkoviště Modrava“. Zároveň schvaluje složení komise 

pro hodnocení nabídek – JUDr. Tomáš Samek, Jaroslav Doležal a Jan Voldřich, 

DiS, jednatel společnosti Služby Modrava s.r.o.  
 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

15) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje projekt na výstavbu garáže na pozemku 

1035/1 v k.ú. Filipova Huť vypracovaný v červnu 2012 ing. Evou Sukovou a ukládá 

starostovi obce vyhlásit zadávací řízení v souladu s návrhem výzvy k podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006Sb.) 

na realizaci veřejné zakázky „Zhotovení garáže na pozemku p.č. 1035/1 v k.ú. 

Filipova Huť“. Zároveň schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek – JUDr. 

Tomáš Samek, Jaroslav Doležal a Jan Voldřich, DiS, jednatel společnosti Služby 

Modrava s.r.o. Text výzvy je přílohou usnesení. 

 



4 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
16) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

nájmu movitých věcí uzavřenou se společností Služby Modrava s.r.o. dne 31.12.2011 

kterým se pronajímá společnosti Služby Modrava s.r.o. vozidlo Škoda Octavia 

combi RZ: 3P32963 a Pivní sety a upravují se podmínky pronájmu movitých věcí. 

Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

17) 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 
  

18) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje účast obce Modrava na akci 

Českého červeného kříže pro děti formou finančního příspěvku ve výši 6.490,- Kč + 

20%DPH, za který obec Modrava obdrží 20 ks příruček pro děti, které rozdělí tímto 

způsobem – 10 ks příruček pro ZŠ Srní a 10 ks příruček pro ZŠ Borová Lada.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

Samek v.r. 

zapisovatel 

 

 

Pavlíková v.r. Lyer v.r. 

ověřovatelé 

 

 

Doležal v.r. 

místostarosta 

 


