
U S N E S E N Í  

 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  11.11.2013 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje složení hlavní 

inventarizační komise ve složení: předseda komise – Andrea Křivancová, 

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:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje na návrh bytové komise přidělení 

bytu správce v Modravě č. p. 1 Modrý penzion slečně Andree Křivancové s tím, 

že společnost Služby Modrava, s.r.o. uzavře nájemní smlouvu s Andreou 

Křivancovou s ustanovením smluvních povinností správce objektu. Dále 

zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje na návrh bytové komise přidělení bytu 

č. 4 v Modravě č. p. 63 panu Vojtěchu Křivancovi.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí nabídku společnosti 

Conseq s tím, že o nabídce bude rozhodnuto na následném zasedání 

zastupitelstva.   

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

Návrh byl přijat 

  

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí dopis společnosti 

SOUDEK s.r.o., kterým požádal o pronájem nemovitosti č.p. 31 na Filipově Huti 

s tím, že rozhodlo o zamítnutí žádosti s ohledem na to, že nemovitosti jsou již 

pronajaty. Žádost je přílohou usnesení.   

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že zamítlo koupi obrazu Modrava – 

olejomalba akademického malíře Jiřího Letáka.  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 



6) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje podání žádosti o podporu 

projektu Kulturní a sportovní centrum Spolkového domu na Modravě v rámci 

ROP II Jihozápad. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje podání žádosti o podporu 

projektu Zateplení Návštěvnického centra dřevařství na Modravě v rámci 

Operačního programu životní prostředí.   
 

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

Návrh byl přijat 
 

8) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje v rámci komplexních 

pozemkových úprav obce Modrava v katastrálním území Filipova Huť a 

Vchynice – Tetov II soupis nároků na LV 1 pro Obec Modrava. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí dopisy Konfederace 

politických vězňů ohledně žádosti o odstranění pomníku. 

 

Hlasováno: Pro:4 Proti: 0  Zdržel se: 1 (p. Doležal) 

Návrh byl přijat 
 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Doležal, Steins 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


