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U S N E S E N Í  

 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  17.12.2012 v Modravě 

 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 2013 dle 

návrhu, který tvoří přílohu usnesení. Plánované příjmy rozpočtu činí 48. 327.023,- 

Kč, plánované výdaje rozpočtu činí 76. 287.000,- Kč, čerpání finančních rezerv obce 

činí 27.959.977,- Kč. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

2014 – 2016 s tím, že celkové příjmy roku 2014 činí 10.854.000,- Kč, celkové výdaje 

10.854.000,- Kč, celkové příjmy roku 2015 činí 12.154.000,- Kč, celkové výdaje 

12.154.000,- Kč, celkové příjmy roku 2016 činí 13.000.000,- Kč, celkové výdaje 

13.000.000,- Kč. 
 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

3) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s plánem investičních akcí na 

rok 2013 v tomto rozsahu – křižovatka Modrava, ČOV a vodovod Modrava, 2 RD 

Filipova Huť, přeložky VN a TS v k.ú. Filipova Huť, garáž Modrava, průzkumné 

vrty Filipova Huť a dětské hřiště pro veřejnost. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi obce zajistit transparentní způsob realizace staveb. U akce 2 RD Filipova 

Huť zastupitelstvo obce rozhodlo o realizaci formou hypotečního úvěru a ukládá 

starostovi obce zajistit výběrové řízení na dodavatele hypotečního úvěru. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a společností Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, se sídlem Parková 1205/11, 

326 00 Plzeň, IČ: 48266230, zastoupené Ing. Jaroslavem Šípkem, na základě které 

uvedená společnost zpracuje a dodá projektovou dokumentaci v podrobnosti pro 

provedení stavby včetně výkazu výměr (dokumentace v rozsahu požadovaném 

zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění) na akci – Modrava – křižovatka silnice 

III/16910 s místní komunikací za cenu 63.000,- Kč včetně DPH s termínem dodání 

do 31.1.2013.  Objednávka je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a Ing. Martin Kmínkem - Geodetické práce, se sídlem Nová 1907/41, 370 01 

České Budějovice, IČ: 88831248, na základě které provede zhotovitel geodetické 

zaměření hranice III. zóny NP Šumava na Filipově Huti, a to za cenu 24.200,- Kč 
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(dodavatel není plátce DPH) s tím, že 50% ceny uhradí Správa NP a CHKO 

Šumava. Objednávka je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

obcí a společností EPL cond, s.r.o., IČ 26346575, se sídlem Purkyňova 19a, 301 00 

Plzeň, zastoupené panem Václavem Moule, jednatelem společnosti, na základě které 

společnost zhotoví komunikační vedení k ČOV Modrava za cenu 189.679,-Kč bez 

DPH. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje žádost obce Modrava o 

poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí v rámci 42. výzvy 

OPŽP na akci Hydrologické průzkumné vrty pro obec Modravu a Filipovu Huť 

v katastrálním území Filipova Huť a zároveň schvaluje finanční náklady spojené 

s podáním této žádosti. Žádost byla podána prostřednictvím společnosti 

AQUAŠUMAVA, s.r.o., IČ: 68432911, se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko.  

  

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s bezúplatným převodem 

pozemků z majetku pozemkového fondu České republiky na Obec Modravu, které 

vznikly dělením pozemků geometrickým vymezením III. zóny ochrany přírody. 

Jedná se o nově vytvořené parcely č. 1037/1 v k.ú. Filipova Huť dle GP č. 115-

156/2009 a 1224/10 v k.ú. Filipova Huť dle GP č. 87-126/2006 a č. 989/5 a č. 818/6 

v k.ú. Vchynice Tetov II dle GP č. 20-125/2006.  

  

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že zamítlo nabídku společnosti Volksbank 

CZ, a.s. na zhodnocení volných finančních prostředků pro Obec Modravu 

z 19.10.2012.   

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že zamítlo nabídku společnosti BH 

Securities a.s. k úpisu certifikátu EFG WATER EXPRESS s ročním výnosem 12% 

za stanovené podmínky, jehož emitentem je švýcarská EFG Financial Products a 

garantem EFG International AG Zurrich. 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že do 1.3.2013 pozastavuje výkon usnesení 

č.9 z 5.11.2012 s tím, že rozhodlo o vypořádání dlužné částky zápočtem proti kupní 

ceně gastrovybavení stánku provozovaného paní Květoslavou Zemanovou, 

doručovací adresa Pod Lesem 1304, 342 01 Sušice, když schvaluje odkup 

elektrického kotle Mareno a elektrického konvektomatu Unox za cenu 40.000,- Kč 

bez DPH. Cena byla stanovena společností Gastrocentrum-Písek, s.r.o., Sedláčkova 

238, 39701 Písek a byla paní Květoslavou Zemanovou akceptována. Za užívání 

gastovybavení bude navýšen paní Květoslavě Zemanové nájem za provozování 

stánku s občerstvením.   

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že zamítlo nabídku společnosti Wolters 

Kluwer, a.s. na pořízení systému ASPI. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje projektovou dokumentaci na 

polyfunkční objekt na pozemku p.č. 1025/1 v k.ú. Filipova Huť zpracovanou ing. 

arch. Hanou Urbancovou a souhlasí s úhradou závěrečné faktury ve výši 100.500,- 

Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje přenechání objektu čp. 61 v Modravě do 

bezplatného užívání společnosti Služby Modrava, s.r.o.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

15) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že neschvaluje poskytnutí příspěvku – porodného ze 

sociálního fondu obce Modrava žadatelce paní Sedláčkové.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

16) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje snížení nájemného za pronájem 

rodinného domu v č.p. Filipova Huť čp. 31 s příslušenstvím a zázemím na částku 

16.000,-Kč bez DPH měsíčně.  

 

Hlasováno: Pro:0 Proti:4 Zdržel se: (p. Schubert, p. Steins) 

Návrh nebyl přijat 

 

17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje dosavadní postup starosty obce 

ve věci řízení u Rozhodčího soudu proti společnosti Václav Král – Provádění staveb, 

s.r.o. Zastupitelstvo obce Modrava projednalo návrh JUDr. Jiřího Štancla 
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z 6.12.2012 a rozhodlo o ukončení zastupování obce Modrava JUDr. Jiřím 

Štanclem.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

18) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s přerušením řízení vedeného 

Okresním soudem Plzeň – jih ve věci žaloby Obce Modrava vůči společnosti SILBA 

– Elstav, s.r.o., vedeného pod sp. zn. 10 C 227/2011.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

19) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ve věci zřízení obecní policie v obci 

Modrava pověřuje starostu obce Modrava k jednáním se starostou Města Železná 

Ruda o uzavření smlouvy o výkonu služby Městské policie Železná Ruda na 

správním území Obce Modrava.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

20) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zřízení devizového účtu u 

společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, 

DIČ CZ49240901, pobočka Plzeň, Americká 1 301 00 Plzeň a pověřuje starostu obce 

ke všem právním úkonům spojených se zřízením devizového účtu a rozhodlo o 

převodu 5 milionů Kč na tento účet.    

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

Návrh byl přijat 

 

21) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 

věcného břemene k tíži parcel č. 1261/4, 1261/3, 1035/9, 1449/7, 1037/15 a st.p. č. 272  

v k.ú. Filipova Huť se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336 

se sídlem Za Broumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, jejímž předmětem bude 

zřízení věcného břemene zřízení, provozování údržby a opravy podzemního 

komunikačního vedení na dobu neurčitou za náhradu ve výši 831,- Kč. Návrh 

smlouvy je přílohou tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

22) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje standardní smlouvu o údržbě 

výtahové instalace uzavřenou mezi Obcí Modrava a společností Schindler CZ, a.s., 

IČ 27127010 se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 na provádění pravidelné 

údržby výtahové instalace za celkovou roční odměnu 11.475,- Kč bez DPH. Smlouva 

je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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23) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy 

dle návrhu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. IZ – 12 – 0000018/1/KS o prodeji 

13m
2
 parcely č. 1037/26  v k. ú. Filipova Huť z majetku obce do majetku společností 

ČEZ Distribuce, a.s., a to z důvodu nepřiměřeně nízké kupní ceny.   

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

24) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje darovací smlouvu Evidenční 

číslo: 9 2012 00 590, kterou společnost Československá obchodní banka, a. s., IČ 

00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 daruje obci finanční dar 

na údržbu lyžařské běžecké stopy ve výši 45 000,- Kč – smlouva je přílohou 

usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

25) 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 2013, a to ve znění, 

které je přílohou tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

26) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s vyplacením zálohy na cenu 

dodávek a služeb, které budou obce poskytnuty v roce 2013 společností Služby 

Modrava, s.r.o., a to ve výši 500 tis. Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

27) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí obsah korespondence 

obce Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy.  

 

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

Návrh byl přijat 
  

28) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uplatnění práva osoby 

zúčastněné na soudním řízení ve věci žaloby Hnutí Duha na Ministerstvo životního 

prostředí ČR proti Rozhodnutí MŽP, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povolení 

užití biocidů ve II. zóně NP Šumava. 

 

Hlasováno: Pro:4 (p. Lyer, p. Korčák, p. Schubert, p. Steins) Proti:  Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat 
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Samek v.r. 

zapisovatel 

 

Doležal v.r., Valečka v.r. 

ověřovatelé 

 

 

Schubert v.r. 

starosta 

 


