
U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  26.9.2013 v Modravě 
 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtovou změnu č. 3, 

rozpočtu Obce Modrava pro rok 2013 tak, aby na straně výdajů rozpočtu obce 

pro rok 2013 došlo k navýšení o 91 844 903,- Kč a na straně příjmů rozpočtu 

obce pro rok 2013 došlo k navýšení o 92 270 403,- Kč. Podrobný rozpis 

jednotlivých dílčích položek rozpočtových změn je přílohou tohoto usnesení. 
 

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

Návrh byl přijat 

 
2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení díla spočívajícího 

v realizaci spojení WIFI na Filipově Huti za cenu a v rozsahu dle cenové nabídky 

předložené zhotovitelem Hardware & Software Dach, IČ: 68794096 se sídlem 

Lerchova 825, 342 01 Sušice a schvaluje jeho provedení tímto zhotovitelem. 

Cenová nabídka je přílohou usnesení.  

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

Návrh byl přijat 

 
3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení díla spočívajícího 

v dodání a zprovoznění záložního serveru obce Modrava v rozsahu a za cenu dle 

předložené nabídky zhotovitele Hardware & Software Dach, IČ: 68794096 se 

sídlem Lerchova 825, 342 01 Sušice a schvaluje jeho realizaci tímto dodavatelem. 

Cenová nabídka je přílohou usnesení.  

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

Návrh byl přijat 

 
4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že nesouhlasí s cenovou nabídkou 

Jaroslava Proška – umělecké kovářství a zámečnictví na doplnění skla k roštové 

plošině – odpočinkové místo Modrava, soutok.  

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

Návrh byl přijat 

 
5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Smlouvy o 

zhodnocování a zajištění investičního portfolia mezi Obcí Modrava a 

CITYFINANCE Investment, s.r.o. IČ:01788680, se sídlem Jerevanská 2580, 

Kladno – Kročehlavy. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu schvalováním 

investičního portfolia a jeho změn v návaznosti na doporučení společnosti 

CITYFINANCE Investment, s.r.o. Návrh smlouvy je přílohou usnesení a bude 

upraven právním zástupcem obce.   
 

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

Návrh byl přijat 

 



6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pro potřeby realizace smluvních 

vztahů se společností CITYFINANCE Investment, s.r.o. schvaluje, aby pro 

potřeby vytvoření investičního portfolia dle doporučení společnosti 

CITYFINANCE Investment, s.r.o. uvolnila obec ze svého majetku celkovou 

částku ve výši 80,000.000,- Kč s tím, že uvedená částka bude investována v rámci 

portfolia ve struktuře, která bude určena na základě doporučení společnosti 

CITYFINANCE Investment, s.r.o. Návrh struktury portfolia je přílohou 

usnesení. 
 

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

Návrh byl přijat 

 
7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec investovala 

volné finanční prostředky ve výši 10,000.000,- Kč v rámci produktů Komerční 

banky, a.s. K tomu zastupitelstvo obce Modrava: 

a) schvaluje nákup (úpis) 50 ks cenného papíru Reverse Convertible v CZK 

v celkové nominální hodnotě 5 mil. CZK s parametry a podmínkami, které 

jsou uvedeny v příloze zápisu – Popis produktu Reverse Convertible, 

b) schvaluje nákup (úpis) 50 ks cenného papíru Protected Note v CZK v celkové 

nominální hodnotě 5 mil. CZK s parametry a podmínkami, které jsou 

uvedeny v příloze zápisu – Popis produktu Protected Note, 

c) pověřuje starostu obce Ing. Antonína Schuberta k podání závazného pokynu 

k nákupu 50 ks cenného papíru Reverse Convertible v CZK  v celkové 

nominální hodnotě 5 mil. CZK a k podání závazného pokynu k nákupu 50 ks 

cenného papíru Protected Note v celkové nominální hodnotě 5 mil. CZK, 

d) pověřuje starostu obce Ing. Antonína Schuberta k podpisu převodního 

příkazu z účtu obce 26722351/0100 na účet 195369750277/0100, VS 0862847 

v částce 10 mil. CZK na pokrytí výše uvedených úpisů cenných papírů. 
 

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

Návrh byl přijat 

 
8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o věcném břemeni se Státním pozemkovým úřadem k tíži pozemku 

1037/1 v k.ú. Filipova Huť pro uložení přípojky dešťové kanalizace a pověřuje 

starostu obce k právním úkonům k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a 

následně smlouvy o věcném břemeni.  
 

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

Návrh byl přijat 

 
9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pronájem pozemku p.č. 

1001/4 v k.ú. Vchynice – Tetov II společnosti Služby Modrava, s.r.o.  
 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje žádost Vratislavy Pavlíkové 

a Martina Pavlíka ze dne 16.9.2013 o prodloužení lhůty ke kolaudaci penzionu 

do 31.12.2015 a souhlasí s odpovídající změnou kupní smlouvy o prodeji parcely 

č. 1027/1 v k.ú. Filipova Huť.  
 

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

Návrh byl přijat 

 
11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že neschvaluje finanční příspěvek na 

vydání knihy Šumavské povídání.  
 

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

Návrh byl přijat 

 
12) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje Oznámení předběžných 

informací pro věstník veřejných zakázek na veřejnou zakázku – Nová ČOV 

Modrava, vodovod Modrava. Oznámení předběžných informací je přílohou 

usnesení.  

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 
Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pořádání akce Kašperská 

30 na trase – Filipova Huť (start, cíl)  – Černohorská nádrž – Ptačí nádrž – Na 

Ztraceném – Modrava – Filipova Huť. 
 

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

Návrh byl přijat 
 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí Rozsudek Nejvyššího 

správního soudu v Brně ze dne 30.8.2013, kterým byla zamítnuta kasační 

stížnost Okrašlovacího spolku Zdíkovska, RNDr. Zdeňky Křenové a Ak. arch. 

Ivana Adama proti Správě NP a CHKO Šumava, proti rozsudku Krajského 

soudu v Českých Budějovicích. Žalobci se domáhali, aby soud zakázal asanaci a 

kácení kůrovcem napadených stromů v I. a II. zóně Národního parku Šumava. 

Rozsudek je přílohou usnesení. 
 

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

Návrh byl přijat  

 
15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí prodej hotelu Na 

Modravě, kde celková kupní cena za věci nemovité i movité činí 42,5 milionů Kč. 

Základní informace k prodávané nemovitosti a zařízení tvoří přílohu usnesení.  
 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 
Návrh byl přijat 
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