
U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  5.11.2012 v Modravě 

 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí informaci o schválení 

žádosti obce Modrava ministrem životního prostředí ČR Tomášem Chalupou na 

výstavbu nové čističky odpadních vod a vodovodního řadu včetně úpravny vod na 

Modravě. Celkové finanční náklady projektu činí 55.517.096 Kč, z toho dotace ze 

strukturálních fondů bude činit 33.699.788,- Kč a finanční podpora ze SFŽP 

1.982.340,- Kč. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení na stavbu – Nová ČOV Modrava, zhotovenou společností 

AQUAŠUMAVA, s.r.o., IČ:64832911, se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko s tím, 

že připomínky byly zapracovány do DSP 1.11.2012.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo v souladu s usnesením č. 1 z 1.10.2012, že 

zamítá návrh společnosti Silba – Elstav, s.r.o., kterým uhradí společnost Silba – 

Elstav, s.r.o. Obci Modrava na vyrovnání smluvních sankcí částku 600.000,- Kč, 

neboť má za to, že se nejedná o částku, která odpovídá výši schválené smluvní 

sankce dle ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se společností Silba – Elstav, s.r.o. na 

zhotovení rodinného domu na pozemku 1172/1 v k.ú. Filipova Huť. Zastupitelstvo 

obce ukládá starostovi obce a JUDr. Tomáši Samkovi oznámit Okresnímu soudu 

Plzeň - jih, že nedošlo k uzavření smíru a že bude dále pokračováno v řízení. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje postup starosty obce ve věci 

reklamační opravy střešního pláště budovy přístavby OÚ Modrava č.p.63, kterou 

odmítla dodat společnost Stafin, a.s., a schvaluje dodávku práce v rozsahu - 

demontáž nevyhovujícího poškozeného jímacího vedení a jeho opětovná montáž 

v souladu s PD a TP a oprava střešní krytiny v místech, které byly poškozeny 

v důsledku nevyhovující montáže jímacího vedení od dodavatele Tušl & Had, 

Zdíkov 108, 384 72 Zdíkov.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje náklady spojené s opravou 

střechy na objektu obce Modrava – Farma Filipova Huť v rozsahu – dokončení 

střešního pláště střešní krytinou a měděným plechem u vikýřů. Dodavatelem 

uvedených stavebních prací bude Tušl & Had, Zdíkov 108, 384 72 Zdíkov.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

6) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje náklady spojené s nákupem 

zimní výbavy na vozidlo Škoda Octavia Scout ve výši 36.500,- Kč. Daňový doklad je 

součástí usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava nesouhlasí s nabídkou vlastníků nemovitosti č.p. 28 na 

Modravě manželů Tomáše a Radky Panenkových na odprodej objektu penzionu 

Zlatá Stezka s přilehlými nemovitostmi Obci Modrava za kupní cenu ve výši 

17.552.000,-Kč. Důvodem nesouhlasu je nepřiměřeně vysoká cena ve vztahu 

k technickému stavu nemovitosti.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce Modrava nesouhlasí s nabídkou společnosti Středočeské reality 

s.r.o. na odprodej objektu Modrého penzionu se souvisejícími pozemky Obci 

Modrava.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy 

uzavřené dne 1.3.2012 s paní Květoslavou Zemanovou, doručovací adresa Pod 

Lesem 1304, 342 01 Sušice, o nájmu roubeného kiosku s terasou, včetně 

příslušenství, z důvodu soustavného porušování smluvních povinností – neplacení 

nájemného. V případě, že celá dlužná částka nájemného nebude ze strany paní 

Květoslavy Zemanové uhrazena do 15.11.2012, zplnomocňuje zastupitelstvo obce 

starostu obce a JUDr. Tomáše Samka ke všem právním úkonům  spojených 

s vymáháním dlužné částky na paní Květoslavě Zemanové.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje složení hlavní inventarizační 

komise ve složení: předseda komise – Michaela Lyer, členové komise ing. Antonín 

Schubert, JUDr. Tomáš Samek, inventarizační komise pro dokladovou inventuru ve 

složení – předseda komise Pavlína Kučerová, členové komise Anna Frimlová a 

Martina Karlová, inventarizační komise pro fyzickou inventuru ve složení – 

předseda komise Jan Voldřich, DiS, členové komise Jaroslav Doležal a Vratislava 

Pavlíková. Plán provedení inventur je součástí směrnice k inventurám.   



Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. IV-12-0007507/VB/001 k tíži parcely č. 1037/15 v k.ú. Filipova 

Huť se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 

Podmokly, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy – kabelu NN přes zatíženou parcelu za 

náhradu ve výši 2000,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy se společností 

OTIDEA, a.s., IČ: 27142422, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 na zřízení 

profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách 

a  udělení plné moci společnosti Otidea, a.s. ke zveřejnění zřízení profilu zadavatele 

v informačním systému veřejných zakázek. Smlouva a plná moc je přílohou 

usnesení. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 

rozpočtu Obce Modrava pro rok 2012 s tím, že dochází ke zvýšení objemu rozpočtu 

obce pro rok 2012 na straně příjmů ve výši 4.027.549,- Kč a na straně výdajů o 

29.500,- Kč. O rozdíl v částce 3.998.049,- Kč bude snížen schodek financování. 

Podrobný rozpis jednotlivých dílčích položek rozpočtových změn je přílohou tohoto 

usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje jednatele společnosti Služby 

Modrava s.r.o. jednáním o uzavření smlouvy mezi společností Služby Modrava, 

s.r.o. a Správou NP a CHKO Šumava ohledně nájmu a provozování provozovny 

občerstvení na hájovně Březník.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje cenu, kterou Služby Modrava, 

s.r.o. budou účtovat na provoz sněžné rolby Prinoth Husky ve výši 2.250,- Kč/ 

motohodinu bez DPH. 
 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 



16) 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 
  

17) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje projektový záměr obce na 

vybudování naučné stezky Modrava – levý břeh Vydry -  Hradlový most – Vchynice 

Tetov – Modrava. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

18) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje Plán zimní údržby obce 

Modrava v souladu s přílohou tohoto usnesení a zároveň ruší platnost stávajícího 

Plánu zimní údržby z 30.11.2010. Návrh plánu zimní údržby je přílohou tohoto 

usnesení. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

19) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že je prioritní dlouhodobou snahou obce 

Modrava propojení jádrových zón Národního parku Šumava a Národního parku 

Bavorský les v zájmu naplnění cílů zakládání národních parků. Jako 

nejpřístupnější varianta, se kterou souhlasí správy Národních parků Šumava a 

Bavorský les připadá cesta Luzenským údolím přes Modrý sloup. Zastupitelstvo 

obce Modrava se důrazně ohrazuje proti nesmyslným, pomlouvačným a 

neodborným tvrzením ze strany ekologických a občanských sdružení, která 

nesouhlasí se znovuotevření cesty, která po staletí propojovala Čechy s Bavorskem. 

Obec vychází z ust. čl. 2 Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21.5.1992. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

20) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje vymezení I., II. a III. zóny 

ochrany přírody na správním území obce Modrava tak, jak je zaneseno do 

mapového podkladu zpracovaného Správou NP a CHKO Šumava dne 30.10.2011 

s tím, že na takto vymezeném území I. zóny bude probíhat management obnovy a 

ochrany lesa směřující k obnově původní přirozené skladby lesních ekosystémů.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

21) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pořádání a s tím spojené 

náklady na tyto prosincové akce – 8.12. Mikulášská nadílka, 15.12. autobusový 

zájezd do Regensburgu (pořádáno s obcí Kvilda), 23.12. v 16.00 hodin divadelní 

představení Vánoční příběh.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 



22) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pro rok 2013 pořízení těchto 

prvků informačního a navigačního systému v korporátním stylu obce Modrava – 

směrové šipky v prostoru budoucí křižovatky MK se silnici III/16910, 2 infotabule 

typu „LES“ – orientační systém v obci, 2 infotabule typu „LES“ – historie 

Bienertovy pily a okolí a mezolitického osídlení u Javoří Pily, 1x orientační tabule 

na Filipově Huti.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

23) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s tím, aby se obec finančně 

podílela na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby na realizaci 

akce „Modrava – křižovatka sil. III/16910 s MK“ s předpokládaným podílem obce 

cca 60.000,-Kč.   

 

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

Návrh byl přijat 

  

24) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že odmítá veškeré nabídky činěné obci 

Modrava související se zviditelňováním obce v publikacích a encyklopediích a 

ukládá starostovi obce odmítat jakékoliv nabídky placené prezentace obce. 
 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Steins, Korčák 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


