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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  12.8.2014 v Modravě 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje text žaloby na Ministerstvo 

životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10, podané k Městskému 

soudu v Praze, na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Text 

žaloby je přílohou zápisu.  

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

2. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

rozpočtu obce Modrava pro rok 2014 s tím, že dochází ke změně objemu rozpočtu 

na straně příjmů, které byly navýšeny o částku 3.171.610,- Kč. O tuto částku byly 

navýšeny i výdaje. Ve výdajích došlo k přesunům mezi odvětvovým tříděním, aniž 

by se o tuto částku celkově výdaje navýšily. Podrobný rozpis jednotlivých dílčích 

položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

3. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ověřilo a schvaluje výsledek zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stanice ZZS 

PK Modrava“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Provádění 

staveb a jejich změn GREGR spol. s r.o., IČ: 29102138, se sídlem Vimperská 194, 

341 92 Kašperské Hory, a to za cenu díla ve výši 6.696.977,32 Kč bez DPH. Smlouva 

o dílo je přílohou zápisu. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 Chyběl: 1 (p. Doležal) 

Návrh byl přijat 
 

4. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 

výkon technického dozoru investora pro stavbu Nová ČOV Modrava, vodovod 

Modrava uzavřenou se společností AQUAŠUMAVA s.r.o., IČ: 64832911, se sídlem 

Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, a to za cenu ve výši 190.000,-Kč bez DPH. Smlouva je 

přílohou zápisu. 
 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 Chybí: 1 (p. Doležal) 

Návrh byl přijat 

 

5. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 

výkon koordinátora bezpečnosti práce pro stavbu Nová ČOV Modrava, vodovod 

Modrava uzavřenou se společností AQUAŠUMAVA s.r.o., IČ: 64832911, se sídlem 

Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, a to za cenu ve výši 150.000,-Kč bez DPH. Smlouva je 

přílohou zápisu. 
 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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6. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 27.2.2014 na zhotovení stavby křižovatky silnice III/16910 s místní 

komunikaci, jehož předmětem je změna předmětu díla a ceny stavby na základě 

rozdílového výkazu výměr zpracovaného na základě méněprací a víceprací na 

předmětné stavbě. Rozdílový výkaz výměr je přílohou zápisu. 
 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

7. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu - 

služebnosti č. IV-12-0009578/1/VB, na základě které bude k tíži parcely č. 1006/6 

v k.ú. Vchynice – Tetov II zřízeno ve prospěch provozovatele elektrické distribuční 

soustavy věcné břemeno ve formě služebnosti a práva provedení stavby, na základě 

kterého bude provozovatel elektrické distribuční soustavy oprávněn umístit na 

zatíženou parcelu zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř, to vše za náhradu ve 

výši 4000,-Kč + DPH. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

8. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 

s obchodní firmou Seznam.cz, a.s., na základě které poskytne obec Modrava firmě 

Seznam.cz, a.s. kompletní informace o ubytování, restauracích, službách a 

aktivitách v obci Modrava za účelem jejich zveřejnění formou propagace na serveru 

Firmy.cz, a to bezúplatně.  
 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje bezplatné darování kopírky 

RICOH AFICIO MP C2030AD Oblastní charitě v Sušici, IČ: 64388441, se sídlem 

Volšovy 1, 342 01 Sušice. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

10. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že po projednání Rozhodnutí č. 14197353-

SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního 

programu životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí 

schvaluje podmínky rozhodnutí zejména celkovou část vlastních finančních 

prostředků, která činí 152 319,- Kč jako vlastní finanční zdroje žadatele a 1.458 

704,- Kč jako nezpůsobilé výdaje. Rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně příloh 

jsou přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 



3 

 

11. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje výzvu k podání nabídky na 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení prováděcí projektové 

dokumentace, inženýrská činnost a technický dozor investora na stavbu: Zlepšení 

tepelně izolačních vlastností objektu Návštěvnického centra dřevařství Modrava“ 

jedinému uchazeči, a to Ing. arch. Lubomíru Korčákovi, se sídlem Kyjevská 

1375/13, Plzeň, IČ: 72114606. Zastupitelstvo dále souhlasí s tím, aby na základě 

obdržené nabídky takto osloveného uchazeče uzavřela obec s uvedeným uchazečem 

smlouvu o dílo ohledně zhotovení uvedené veřejné zakázky za nabídkovou cenu ve 

výši 181.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

12. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec Modrava na 

financování stávajících či schválených investičních akcí obce využila finanční 

prostředky, deponované na portfoliovém účtu MODRA1 vedeném u ČSOB Asset 

Management, a.s.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Pavlíková, Valečka 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


