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Z Á P I S 

 

z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 19.12.2022 v Modravě  

 

 

termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava 

dne 09.12.2022. 

 

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující nově zvolení zastupitelé: 

 

Jaroslav Doležal 

Jaroslav Rendl ml. 

Jiří Valečka 

Eva Foltýn Mayerová 

 

Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod.  

 

Jednání zahájil a následně vedl starosta obce. 

 

Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi Jiří Valečka, Jaroslav Rendl ml. 

 

Zapisovatelem byl navržen: JUDr. Tomáš Samek 

 

Uvedené návrhy byly schváleny všemi zastupiteli. 

 

Program zasedání byl řádně vyvěšen na elektronické a obecní úřední desce:  

 

1) Zahájení  

2) Projekty, investice 

3) Majetkoprávní, smlouvy 

4) Různé 

 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 

k Bodu Programu č.2: 

 

Starosta seznámil přítomné s bilancí investice na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřené 

mezi obcí a společností BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.  

 

S ohledem na současné investiční akce, plánované obcí, se zastupitelé dohodli, že nemají 

zájem na prodloužení zápůjčky za nabízené roční úročení dle nabídky BHMW a po navrácení 

zápůjčky bude tato využita k financování investičních akcí obce. 
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k Bodu Programu č.3: 

 

a) Starosta seznámil přítomné s nutností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s provozovatelem el. distr. soustavy v návaznosti na realizaci 

přeložky el. distr, soustavy. 

 

Návrh na usnesení 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

na základě které se obec zaváže po dokončení akce „Modrava, KT, čp. 2 – 

přeložka NN“ zřídit ve prospěch provozovatele el. distribuční soustavy a k tíži 

parcel č. 1650/6, 281, 312/1, 1552 v k.ú. Filipova Huť věcné břemeno umístění a 

vedení prvků el. distribuční soustavy – kabelového vedení NN a 2 ks kabelového 

pilíře, s tím, že věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu, který bude na náklady 

oprávněného geometricky zaměřen dle skutečného vedení el distribuční soustavy, 

to vše za náhradu ve výši 2 000 Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

b) Starosta seznámil přítomné s tím, že obec se po provedeném průzkumu trhu, kdy 

obdržela dvě nabídky na odprodej rolby, dohodla s městysem Strážný na odprodeji již 

nepotřebné sněžné rolby PRINOTH Husky, která byla nahrazena novou rolbou, 

zakoupenou v letošním roce. Kupní cena bude činit 1 500 tis. Kč bez DPH.  

 

Návrh na usnesení 

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

odprodala městysu Strážný použitou sněžnou rolbu PRINOTH Husky 3100, a to 

za kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč bez DPH. Zároveň pověřuje starostu obce ve 

spolupráci s právním zástupcem obce přípravou a podpisem kupní smlouvy. 

 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

k Bodu Programu č.4: 

 

 

a) Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

 

Starosta a účetní obce stručně seznámili přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2023 tak, 

jak byl vyvěšen na úřední desce OÚ Modrava.  

 

Návrh na usnesení: 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce Modrava pro 

rok 2023 dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu. Příjmy rozpočtu obce Modrava 

pro rok 2023 činí 13 195 345 Kč, výdaje rozpočtu obce Modrava pro rok 2023 
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činí 78 948 140 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků hospodaření za 

předchozí účetní období.  

 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

b) Změna rozpočtu obce na rok 2022 

Účetní obce seznámila přítomné s obsahem rozpočtové změny č. 4/2022. Nedochází ke 

změně celkového objemu výdajů ani příjmů rozpočtu 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení rozpočtového 

opatření č. 4/2022, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2022 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

c) Návrh vodného a stočného na rok 2023 

 

Návrh na usnesení 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo na základě plánované kalkulace pro 

vodné a stočné pro ro 2023 o uplatňované ceně pro vodné 46,20 Kč a stočné 70,40 

Kč vše včetně DPH, vše s účinností od 1.7.2023. 

 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
 

d) Dodatky ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro obec Modravu  

 

Návrh na usnesení 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o uzavření dodatků ke smlouvě o 

zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů pro obec Modravu pro rok 2023 se společností RUMPOLD – P s.r.o., 

IČO: 617 78 516, se sídlem Čs., armády 29, 261 01 Příbram.  Návrhy dodatků 

jsou přílohou zápisu.   
 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
 

e) Změna OZV o místním poplatku za komunální odpad 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem změny stávající vyhlášky o místním poplatku za 

komunální odpad. Na základě navýšení cen svozu odpadu je nutné navýšit i poplatek tak, že 

nově bude poplatek činit 0,72 Kč za jeden litr kapacity sběrné nádoby.   
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Návrh na usnesení 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Modrava č. 2/2021, o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení. 
 

Hlasováno: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 17:40 

 

 

 

 

............................................................ 

zapisovatel 

 

 

 

 

........................................................... 

ověřovatelé 

 

 

 

 

............................................................ 

starosta 


