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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  10.9.2015 v Modravě 

 

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

obhospodařování individuálního portfolia finančních nástrojů mezi obcí a 

společností Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 

Praha 1; IČ: 264 42 671, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153. Návrh smlouvy a návrh uložení volných 

peněžních prostředků obce Modrava jsou přílohou zápisu. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu, aby po zapracování případných připomínek právního poradce obce 

smlouvu za obec podepsal. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, aby Obec Modrava uvolnila ze svého 

majetku celkovou částku ve výši 60.000.000,- Kč s tím, že uvedená částka bude 

investována v rámci kapitálového portfolia ve struktuře, která je navržena 

společností Conseq Investment Management, a.s., v Návrhu uložení volných 

peněžních prostředků vypracovaném společností Conseq Investment Management, 

a.s., který je přílohou zápisu.  

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

Návrh byl přijat 

 
3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o poradenství 

a zprostředkování s investičním zprostředkovatelem Czech Investment Services, 

s.r.o., zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl 

C, vložka 24612, IČ: 25896130, se sídlem Milíčova 149/6, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava, zastoupeným Karlem Černínem, jednatelem společnosti s tím, 

že finální podoba smlouvy bude upravena právníkem obce JUDr. Tomášem 

Samkem. Návrh smlouvy o poradenství a zprostředkování, všeobecné obchodní 

podmínky a ceník společnosti Czech Investment Services, s.r.o. jsou přílohou zápisu. 

Dále zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že předmětem smlouvy bude 

obhospodařování finančního portfolia na depozitních účtech Moventum. Ceník 

Moventum pro rok 2015 je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy mezi Obcí Modrava a Městem Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem 

Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, zastoupeným ing. Michalem 

Šnebergrem, starostou města, ohledně výkonu úkolů obecní policie v obci Modrava 

Městskou policií Železná Ruda. Návrh smlouvy je přílohou zápisu s tím, že je 

modifikována tak, že příjmy Města Železná Ruda z uložených pokut budou snižovat 

paušální částku hrazenou Městu Železná Ruda Obcí Modrava.  
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Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 

společností Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., IČ: 25154711, se sídlem 

Stachy 422, 384 73 Stachy, jejímž předmětem bude příprava, administrace a 

realizace výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Rodinný dům a hospodářský objekt“ na Filipově Huti za odměnu ve výši 

10.000,- Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ověřilo a schvaluje výsledek zadávacího 

řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Rodinný dům a hospodářský objekt“ a schvaluje uzavření smlouvy o 

dílo s vítězným uchazečem HM pro cz, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175488, IČ: 24801224, DIČ: 

CZ24801224, se sídlem Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice, a to za 

cenu díla ve výši 5,876.070,35 Kč bez DPH. Smlouva o dílo je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí informaci starosty obce 

Modrava o průběhu realizace výstavby nové čističky odpadních vod, vodojemu 

s úpravnou vody, nových vodovodních řadů a nových zdrojů pitné vody.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje ocenění pozemků po 

komplexních pozemkových úpravách provedených na katastrálních územích 

Filipova Huť a Vchynice – Tetov II. Podrobný rozpis ocenění jednotlivých kultur, 

inventurní soupis pozemků a Příloha č. 2 k výroku č. 1 rozhodnutí Státního 

pozemkového úřadu je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí geometrické vyměření 

skutečného stavu vedení místní komunikace v obci Modrava v k.ú. Vchynice – Tetov 

II dle geometrického plánu č. 51-708/2015. Zastupitelstvo obce Modrava dále 

rozhodlo, že schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků v tomto rozsahu: do 

vlastnictví Obce Modrava přijímá pozemky p. č. 971/29, 971/32 a 982/19 v k. ú. 

Vchynice – Tetov II a do vlastnictví ČR Správa NP Šumava převádí pozemky p. č. 

1007/5 a 1006/7 v k. ú. Vchynice – Tetov II. Geometrický plán č. 51-708/2015 a plán 

s vyznačením směn pozemků jsou přílohou zápisu.  
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Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí exekuci proti povinnému 

Václavu Královi - provádění staveb, s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Praha, PSČ: 

130 00, IČ: 26088657. Vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkazy a protokol 

o soupisu motorových vozidel jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

kterým se mění rozpočet obce Modrava pro rok 2015 s tím, že na straně příjmů 

došlo k úpravě částek o skutečně přijaté platby na uvedených položkách o celkové 

výši 623.824,- Kč a na straně výdajů došlo k úpravě částek na uvedených položkách 

o celkové výši 623.824,- Kč. Podrobný rozpis jednotlivých dílčích položek 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pokračování projektových 

prací na Územním plánu obce Modrava. Zpracovatelem a odborným garantem 

pořizovatele Územního plánu obce Modrava je Projektový ateliér AD s.r.o, 

IČ:25194771 DIČ: CZ25194771, zastoupený jednatelem společnosti Ing. arch. 

Jaroslavem Daňkem, se sídlem Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou.  

  

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje změnu Programu sociální 

stabilizace obce Modrava a dále rozhodlo, že schvaluje ekologický program obce 

Modrava. Oba programy obce Modrava jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s účetní závěrkou společnosti 

Služby Modrava, s.r.o. za rok 2014 a rozhodlo, aby obec jako jediný společník 

společnosti Služby Modrava, s.r.o. v působnosti Valné hromady uvedené společnosti 

schválila účetní závěrku hospodaření společnosti za rok 2014, vše dle přílohy 

usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 
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Návrh na usnesení:  

15) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bere na vědomí obsah korespondence obce 

Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

16) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje připomínky obce Modrava 

k návrhu Plánu péče o NP Šumava na období 2016 – 2030 odeslané Správě NP 

Šumava dne 21.8.2015. Dále zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje 

podepsání protokolu o projednání návrhu Plánu péče s tím, že návrh plánu péče byl 

projednán s rozpory, které jsou specifikovány v příloze protokolu. Zastupitelstvo 

obce Modrava dále rozhodlo, že obec podá žalobu k Městskému soudu v Praze, vůči 

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, konkrétně proti rozhodnutí 

náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského ze dne 16.2.2015, č.j. 

11751/ENV/15, kterým zrušil Plán péče o NP Šumava projednaný a schválený 

Radou NP Šumava 20.6.2013.   

 

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

Návrh byl přijat 
 

17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí pořádání prezentace 

projektu Bezpečná Šumava, která se koná 19.9.2015 v době od 10.00 do 17.00 na 

Slunečné u Prášil, na které dojde k představení spolupráce složek Integrovaného 

záchranného systému ČR spolupracujících na území Národního parku Šumava.  
 

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

Návrh byl přijat 

 

18) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí konání setkání občanů, 

které se uskuteční 26.9.2015 od 10.00 hodin s cílem vyjádření protestu vůči 

stávajícímu způsobu péče o lesy NP Šumava a výzvy k záchraně šumavských lesů a 

šumavských zdrojů vody.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

 

Samek 

zapisovatel 

 

Valečka, Doležal 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 

 


