
 
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Modrava konaného 
dne 21.11.2022 

 
Přítomní zastupitelé: 
Jaroslav Doležal, Martin Pavlík, Jaroslav Rendl ml., Jan Svoboda, Jiří Valečka,  
 Eva Foltýn Mayerová 
 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že obec Modrava jako jediný 
společník obchodní společnosti Služby Modrava s.r.o. v působnosti valné 
hromady uvedené společnosti rozhodlo, že ke dni 30.11.2022 odvolává 
z funkce jednatele uvedené společnosti pana Jana Voldřicha a nově jmenuje 
do funkce jednatele uvedené společnosti starostu obce pana Jaroslava 
Doležala, a s účinností k 1.12.2022. 

 
Hlasováno: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku ke 
Smlouvě o pojištění právní ochrany mezi obcí a společností D.A.S. 
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 
00 Praha 4, IČO: 03450872, a to v souladu s návrhem, který je přílohou 
usnesení. 

 
Hlasováno: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., na základě které obec zřídí k tíži parcel č. 1479 a 1687 v k.ú. 
Filipova Huť a ve prospěch provozovatele el. distribuční soustavy věcné 
břemeno umístění, provozování a údržby vedení el. distribuční soustavy vše 
v rozsahu daném GP č. 251-24077/2022, to vše za náhradu ve výši 3 000 Kč 
bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 

 
Hlasováno: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 

4) Zastupitelstvo obce Modravy rozhodlo, že členy finančního výboru ZO 
jmenuje Ing. Jindřicha Šulce a JUDr. Petra Novotného.  

 
Hlasováno: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení 
rozpočtového opatření č. 3/2022, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2022 
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 
Hlasováno: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 



 
 
 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zveřejnění záměru obce 
přenechat do nájmu část parcely č. 1547 v k.ú. Filipova Huť, která bude 
zastavěna nově budovaným rodinným domem spolu s oddělenou zahradou 
tak, jak budou nemovitosti zaměřeny, a to panu Jiřímu Valečkovi.  

 
Hlasováno: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (p. Valečka) 
Návrh byl přijat 
 
 
 
Judr. Tomáš Samek 
zapisovatel 
 
Martin Pavlík, Jaroslav Rendl ml. 
ověřovatelé 
 
 
 

 

 

 


