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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  12.11.2015 v Modravě 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí žalobu na Ministerstvo 

životního prostředí ČR na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu 

podanou k Městskému soudu v Praze prostřednictvím advokáta JUDr. Ing. Martina 

Flory, Dr. z AK Pásek, Honěk & Partners, Lidická 57, 602 00 Brno. Žaloba je 

přílohou zápisu. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

poskytování právních služeb se společností Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní 

kanceláří s.r.o., IČ: 26739291, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

181837, zastoupené JUDr. Martinem Šolcem, prokuristou. Smlouva o poskytování 

právních služeb je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

podmínkách se společností BridgehouseLaw Germany, Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH, Habsburgerring 2 – WESTGATE,  50674 Köln, zastoupené advokátem Dr. 

Peterem Karmannem, dohodu o honoráři s uvedenou společností a udělení plné 

moci BridgehouseLaw Germany, Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Habsburgerring 2 

– WESTGATE,  50674 Köln,  advokátu Dr. Peteru Karmannovi ve věci Obec 

Modrava versus SHEDLIN Portfolio Fund 4 GmbH & Co KG a SHEDLIN 

Infrastructure 2 GmbH & Co KG. Smlouva o mandátních podmínkách, dohoda o 

honoráři, plná moc a dokument „CZECH DESK“ jsou přílohou zápisu. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí dopis advokáta Dr. 

Petera Karmanna ze dne 27.10.2015 – výsledky jednání valné hromady společnosti 

SHEDLIN Portfolio Fund 4 GmbH & Co  KG. Na základě uvedených skutečností 

zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje postup a způsob hlasování Dr. 

Petera Karmanna na jednání valné hromady společnosti  SHEDLIN Portfolio Fund 

4 GmbH & Co  KG a pověřuje prostřednictvím starosty obce Modrava advokáta 

Dr. Petera Karmanna z důvodu minimalizace dosud vzniklých finančních ztrát, 

zamezení navyšování dalších finančních ztrát, zachování rozhodného počtu 

vlastních hlasů ve společnosti a z důvodu nedůvěryhodnosti managementu 

SHEDLIN Portfolio Fund 4 GmbH & Co  KG, aby vyvíjel činnost směřující 

k rozhodnutí o likvidací společnosti SHEDLIN Portfolio Fund 4 GmbH & Co  KG a 

k její likvidaci. Zastupitelstvo obce Modrava dále pověřuje prostřednictvím starosty 

obce Modrava advokáta Dr. Petera Karmanna případným prodejem celé částky 
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podílových listů třetí osobě v případě, že se tím zamezí dalším ztrátám na vkladu. 

Dopis advokáta Dr. Petera Karmanna ze dne 27.10.2015 je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí dopis advokáta Dr. 

Petera Karmanna ze dne 4.11.2015 – výsledky jednání valné hromady společnosti 

SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co KG. Na základě uvedených skutečností 

zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje postup a způsob hlasování Dr. 

Petera Karmanna na jednání 1. valné hromady společnosti  SHEDLIN 

Infrastructure 2 GmbH & Co KG. Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, že 

zamítá z důvodu neprůhlednosti investování, nepřiměřeně vysokého slibovaného 

zisku bez jakýchkoliv záruk ochrany investice a z důvodu zachování stávajícího 

počtu vlastních hlasů sloučení společnosti SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co 

KG se společností SHEDLIN Infrastructure 1 GmbH & Co KG, nebo s jakoukoliv 

jinou společností. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje z důvodu 

minimalizace dalších finančních ztrát a z důvodu nedůvěryhodnosti managementu 

SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co KG  prostřednictvím starosty obce 

Modrava advokáta Dr. Petera Karmanna vyvíjením činnosti směřující k ukončením 

účasti obce Modrava ve společnosti SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co KG, 

případně prodejem celé částky podílových listů třetí osobě v případě, že se to bude 

jevit výhodnějším. Dopis advokáta Dr. Petera Karmanna ze dne 4.11.2015 je 

přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene číslo IE-12-0001723/07 mezi obcí Modrava a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly – na osobní obslužnost - zřízení, umístění a provozování distribuční 

soustavy – kabelu nízkého napětí na pozemcích p. č. 1492 a 1687 v k. ú. Filipova 

Huť za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. Návrh smlouvy s geometrickým 

vyměřením rozsahu věcného břemene je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:4 Proti:0  Zdržel se:1 (p. Lyer)  

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje podání Žádosti o finanční 

podporu ze SFŽP ČR podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 v rámci Programu 

podpory obcí ležících v regionech národních parků na projekt „Poznávej Šumavu – 

Dech beroucí Šumava z mnoha úhlů pohledu“. Kopie žádosti je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

obcí a Petrem Jelínkem, IČ: 10350926, se sídlem Petra Chelčického 41, 341 92 

Kašperské Hory, na opravu chodníku a schodů u Návštěvnického centra dřevařství 
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na Modravě za cenu ve výši 80.395,35 Kč bez DPH a zároveň rozhodlo o realizaci 

oprav prostřednictvím uvedeného dodavatele. Cenová nabídka ze dne 15.10.2015 je 

přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo s 

Václavem Jerhotem – elektromontážní práce, IČ: 74470922 se sídlem Úsilné 83, 370 

01 České Budějovice, na rekonstrukci elektroinstalace v truhlářské dílně v 

Návštěvnickém centru dřevařství na Modravě za cenu ve výši 25.650,-  Kč bez DPH 

a zároveň rozhodlo o realizaci oprav prostřednictvím uvedeného dodavatele. 

Cenová nabídka ze dne 11.11.2015 je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy 

o dílo č. S00054/INV/2014/99 se společností HOCHTIEF – STAVOPLAST, 

zastoupené obchodní společností HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468 se sídlem 

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je změna rozsahu díla podle 

vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 až 10 a 12, jejichž rekapitulace je 

přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo je 

přílohou zápisu.    
 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje podání žádosti obce Modrava o 

finanční podporu v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje na Úpravu lyžařských 

běžeckých tras 2015/2016 ve výši 125.000,- Kč.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že nesouhlasí s umístěním reklamní tabule o 

velikosti 140 x 100 cm na pozemek 1025/1 v k. ú. Filipova Huť, který je ve 

vlastnictví Obce Modrava dle písemné žádosti Čerpací stanice Srní, s.r.o., se sídlem 

Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň, zastoupené Vladimírem Pohůdkem, jednatelem 

společnosti.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pro potřeby starosty obce 

nákup notebooku Acer prostřednictvím společnosti Bohumil Dach - HSD.CZ, 

Havlíčkova 94, 342 01 Sušice za cenu 21.000,- Kč bez DPH.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje hlavní inventarizační komisi ve 

složení JUDr. Tomáš Samek, Jaroslav Doležal, Andrea Křivancová, fyzickou 

inventarizační komisi ve složení Michaela Lyer, Lucie Valečková a Martina Karlová 

a dokladovou inventarizační komisy ve složení Eva Mayerová, Jan Janoušek a 

Pavlína Kučerová.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že jmenuje majetkovou a bytovou komisi ve 

složení Jiří Valečka, Eva Mayerová, Jan Voldřich. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

16) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že jmenuje kulturní komisi ve složení Anna 

Šmítková, Daniela Steinsová a Veronika Svobodová.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že zamítá účast obce v projektu Evropské 

policejní asociace.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

18) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že nepodpoří žádost pana Ondřeje Fibicha o 

příspěvek 5.000,- Kč na vydání knihy Ze Šumavy špalíček plný pohádek a básniček.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

uhradila společnosti EGY projekt s.r.o. vyúčtovanou cenu díla za projektové práce a 

inženýrskou činnost s tím, že bude s uvedenou společností uzavřena dohoda, podle 

které uvedená společnost v případě, že SFŽP nevyhoví žádosti obce o dotaci z OPŽP 

na krytí doposud neuznatelných výdajů akce „Nová ČOV, vodovod Modrava – část 

vodovod“, způsobených vadou projektu, navrátí dotčenou část finančních 

prostředků, která byla předmětem provedeného zápočtu oproti nároku obce na 

náhradu škody, na účet obce s tím, že svůj nárok na jejich doplacení případně 

uplatní soudně.  

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

20) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtové opatření č. 3, 

kterým se mění rozpočet obce Modrava pro rok 2015 s tím, že strana příjmů zůstává 

beze změn a strana výdajů zůstává ve stejné výši, pouze došlo k přesunu mezi 
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paragrafy a položkami. Podrobný rozpis jednotlivých dílčích položek rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu. 

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

21) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje v rámci Ekologického 

programu obce poskytnutí finančního příspěvku dle podaných žádostí, které jsou 

přílohou zápisu. 
 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

22) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí obsah korespondence 

obce Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy. 
 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

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

jednání Rady Národního parku Šumava konané dne 9.11.2015 ve Vimperku, jejímž 

hlavním bodem bylo jednání o Plánu péče o Národní park Šumava na léta  2016 – 

2030. 

 

Hlasováno: Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
 

 

Samek 

zapisovatel 

 

Lyer, Doležal  

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


