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U S N E S E N Í  

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  12.12.2013 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s výsledkem výběrového řízení 

(mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.) na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Hydrogeologické průzkumné vrty HV 2 a HV 3 pro obec Modrava a Filipova Huť 

v katastrálním území Filipova Huť“ a rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

výběrového řízení panem Vítem Hadravou, místem podnikání Branišov 43, Stachy, 

IČ: 62531336, a to za nabídkovou cenu ve výši 504.520,- Kč bez DPH. Jedná se o 

nejnižší nabídkovou cenu.                 

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a odůvodnění 

veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na akci „Nová ČOV Modrava, vodovod 

Modrava“. Úplné znění dokumentů je přílohou tohoto usnesení s tím, že do nich 

budou zapracovány připomínky právního zástupce obce. Zastupitelstvo dále 

rozhodlo, že schvaluje pětičlennou hodnotící komisi ve složení – Obec Modrava 2 

zástupci (JUDr. Tomáš Samek, Jan Voldřich, DiS) + 2 náhradníci (Jaroslav Doležal, 

Michaela Lyer), provozovatel obecní vodohospodářské infrastruktury 2 zástupce + 2 

náhradníci, společnost Allowance 1 zástupce + 1 náhradník. Zastupitelstvo 

rozhodlo, že hodnotící komise bude zároveň vykonávat činnost komise pro otevírání 

obálek a provede i posouzení kvalifikace.    

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 1 včetně 

přílohy č. 1 a 3 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené dne 

15.3.2010 mezi obcí a společností Česká spořitelna, a.s., správa aktiv, kterým se 

mění investiční strategie. Dodatek včetně přílohy č.1 a 3 jsou přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

věcného břemene k tíži parcel č. 1006/5 a 1006/6 v k. ú. Vchynice – Tetov II se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 

zřizování, provozování, přetínání pozemku a umísťování distribuční elektrizační 

soustavy na dobu neurčitou za náhradu ve výši 40.950,- Kč. Návrh smlouvy je 

přílohou tohoto usnesení.  
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Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

věcného břemene k tíži parcel č. 977/2 a 1007/2 v k. ú. Vchynice – Tetov II se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na  

zřizování, provozování, přetínání pozemku a umísťování distribuční elektrizační 

soustavy na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1000,- Kč. Návrh smlouvy je 

přílohou tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí  o zřízení věcného břemene k tíži parcely č. st. 272 v k. ú. Filipova Huť se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 

zřizování a provozování distribuční soustavy – konkrétně kabelu NN a kabelového 

pilíře a provedení stavby distribuční soustavy na dobu neurčitou za náhradu ve výši 

100,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o 

zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů mezi obcí a společností RUMPOLD – P s.r.o., kterým dojde ke snížení ceny 

svozu za bioodpad o 43,-Kč/t bez DPH. Návrh cenových změn je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 
Návrh byl přijat 

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

pozemkových úprav plán společných zařízení v katastrálním území Filipova Huť a 

Vchynice – Tetov II v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

9) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 2014 dle 

návrhu, který tvoří přílohu usnesení. Plánované příjmy rozpočtu činí 48. 936.233,- 

Kč, plánované výdaje rozpočtu činí 64.974.000,- Kč, čerpání finančních rezerv obce 

činí 16.037.777,- Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 
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10) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje snížení nájemného u 

nájemních smluv, uzavřených mezi obcí a společností Služby Modrava, s.r.o., a to 

v souladu s doporučeními daňového poradce. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že Obec Modrava jako jediný společník 

obchodní společnosti Služby Modrava, s.r.o., se sídlem Modrava 63, IČ: 29121647 

(dále jen „společnost“) rozhodla v působnosti valné hromady uvedené společnosti o 

změně zakladatelské listiny společnosti tak, že předmět podnikání společnosti se 

rozšiřuje o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Zastupitelstvo zároveň 

souhlasí s tím, aby obec pověřila právního zástupce obce provedením potřebných 

úkonů obce ve smyslu tohoto usnesení při sepisu notářského zápisu o změně 

zakladatelské listiny společnosti. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 
 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Korčák, Pavlíková  

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


