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U S N E S E N Í  

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  25.2.2015 v Modravě 

 

 

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

kterým se mění rozpočet obce Modrava pro rok 2014 s tím, že dochází ke změně 

objemu rozpočtu na straně příjmů, které byly navýšeny o částku 7.082915,- Kč a ke 

změně na straně výdajů, které byly navýšeny o částku 4.501.534,- Kč.  Podrobný 

rozpis jednotlivých dílčích položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy č. 14197353 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí se SFŽP ČR, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, o poskytnutí finanční podpory na akci: Snížení energetické 

náročnosti zateplením objektu Návštěvnického centra dřevařství na Modravě. 

Návrh smlouvy je přílohou zápisu.    

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy č. 02321011 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR při kofinancování 

projektu z Operačního programu Životní prostředí se SFŽP ČR, IČ: 00020729, se 

sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, o poskytnutí finančních prostředků ze 

SFŽP ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků na 

akci: ČOV a vodovod Modrava. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.    

Hlasováno: Pro: 5 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 bude 

modifikován tak, že příjmy z uložených pokut budou příjmem Obce Modrava.  

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

Návrh byl přijat 
 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření darovací smlouvy 

mezi obcí a Fondem ohrožených dětí, z.s., IČ:00499277, se sídlem: Na Poříčí 6, 110 

00 Praha, jejímž předmětem bude poskytnutí finančního daru uvedenému spolku ve 

výši 15.000,- Kč. Žádost o dotaci a návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 
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6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o postupu ve věci chybného statického 

výpočtu pro stavbu nové ČOV v Obci Modrava s tím, že obec Modrava objedná na 

základě přepracované projektové dokumentace vypracované ing. Radkem 

Pikhartem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku 

staveb, IČ: 699 48 186, předané dne 24.9.2014 obci Modrava u zhotovitele stavby, 

společnosti STAVOPLSAT KL. spol. s r.o., doplnění výstuže a dilatačních prvků. 

Následný vícenáklad uhradí obci společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. a to do výše 

nákladů, která by byla kryta přiznanou dotací z OPŽP v případě, že by původní PD 

neobsahovala chybu a zbytek nákladů uhradí obec Modrava.      

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí nabídku na prodej 

Rekreačního zařízení U Pstruha, Modrava č.p. 41, jehož vlastníkem je  ČSOB, a.s. 

Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, že se Obec Modrava zúčastní 

výběrového řízení na určení kupujícího dle žádosti o nabídku zaslané společností 

KNIGHT FRANK, spol. s r.o. v souladu se strukturou a obsahem nabídky, 

stanovenými společností KNIGHT FRANK, spol. s r.o. s tím, že nabídková cena za 

nemovitý majetek a nabídková cena za movitý majetek bude určena starostou obce 

s tím, že v případě, že nabídka obce bude v rámci výběrového řízení vybrána jako 

nejvýhodnější, bude následně předmětem schválení ze strany ZO, které bude 

podmínkou pro možnost uzavření kupní smlouvy.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí zprávu o inventarizaci 

majetku obce za rok 2014. Inventarizační zpráva je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí nařízení soudního 

jednání ve věci nedodržení smluvních podmínek Ak. arch. Václavem Hodanem, 

které je nařízeno na 26.3.2015 u Obvodního soudu pro Prahu 5. Obec Modravu 

bude zastupovat právní zástupce obce JUDr. Tomáš Samek.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje starostu obce jednáním 

s velitelem JPO SDH 315801 – vedoucím oddělení ISS NP Šumava o možnosti 

vytvoření společné jednotky požární ochrany.  

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 
Návrh byl přijat 
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11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí Rozsudek Městského 

soudu v Praze čj. 10A 99/2014-97, který bylo vyhověno žalobě proti Ministerstvu 

životního prostředí a dále bere na vědomí Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

v Brně č.j. 7 As 286/2014-36, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Ministerstva 

životního prostředí proti rozsudku Městského soudu v Praze. Rozsudky jsou 

přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce vítá, že napříště nebude možné, aby orgány 

ochrany přírody nerespektovaly zákonná práva místních obyvatel a aby orgány 

ochrany přírody svévolně ignorovaly zákonem stanovené postupy.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že delegovaným zástupcem obce Modrava 

do Rady Národního parku Šumava je starosta obce Modrava.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného 

pořádku za období 2014 v rámci působnosti OO PČR Kašperské Hory a zprávu o 

bezpečnostní situaci v okrsku Modrava za rok 2014.  

 

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

Návrh byl přijat 

 
 

Samek 

zapisovatel 

 

Lyer, Čada 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


