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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava  

konaného dne  11.6.2015 v Modravě 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí rezignaci paní 

Michaely Lyer na funkci člena a předsedy kontrolního výboru zastupitelstva 

obce.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že předsedou kontrolního výboru 

zastupitelstva obce volí Pavla Korčáka.  

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:1 (Korčák) 

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje jednací řád finančního 

výboru zastupitelstva obce Modrava a bere na vědomí zprávu z kontroly ze dne 

9.6.2015, která je přílohou zápisu.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 1 k 

Rámcové smlouvě o poskytování investičních služeb a investičního poradenství 

uzavřené se společností CITYFINANCE Investment, s.r.o., IČ: 01788680, se 

sídlem Kladno, Kročehlavy, Jerevanská 2580, zastoupená Danielem Šenkýřem. 

Předmětem dodatku je změna názvu společnosti na CITY Investment, s.r.o. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí zápis s jednání o stavu 

finančního portfolia obce spravovaného společností CITY Investment s.r.o. ze 

dne 9.6.2015.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

  

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uložením finančních 

prostředků z finančního portfolia z končících kapitálových fondů vedených u 

Komerční banky a.s. na depozitní účet vedený u Komerční banky, a.s. a to do 

doby, než bude nalezen vhodný investiční produkt ke zhodnocení uvedených 

finančních prostředků. V této věci pověřuje zastupitelstvo obce Modrava starostu 

obce k uzavření rámcové smlouvy o vystavování depozitních směnek s Komerční 

bankou, a.s. IČ:45217054, se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat  
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7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje ukončení smlouvy o 

obhospodařování cenných papírů s Československou obchodní bankou a.s. 

týkající se kapitálového účtu Modra1 a ukládá starostovi obce předložit na 

následném zasedání zastupitelstva návrh na vhodné investování tam uložených 

finančních prostředků.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje ukončení smlouvy o 

obhospodařování cenných papírů s Českou spořitelnou a.s. a ukládá starostovi 

obce předložit na následném zasedání zastupitelstva návrh na další vhodné 

investování takto uvolněných finančních prostředků. 

 
Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje starostu obce Modrava 

k uzavření dodatku smlouvy o dílo s  Ing. Arch. MgA Jiřím Bízou, IČ: 28978102, 

se sídlem Janáčkovo nábřeží 85/5 150 00 Praha 5 – Smíchov, ve věci projektové 

dokumentace včetně stavebního povolení na výstavbu rodinného domu na 

pozemcích 1207/3 a 1207/4 v k. ú. Filipova Huť.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o realizaci ubytovacího objektu 

rozestavěné farmy na Filipově Huti, umístěného na pozemku p. č. 1261/3 v k. ú. 

Filipova Huť, a ukládá starostovi obce zajistit plnění smlouvy o dílo ze 

strany autora projektové dokumentace pana Radima Hucla – projektová činnost, 

IČ : 11413859, se sídlem Čechova 7, 320 00 Plzeň. 

 

Hlasováno: Pro:6 Proti:1 (p. Doležal) Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

                   

11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že k žádosti pana Jana Šmatery, 

jednatele společnosti Offpark s.r.o., Na Fufernách, 342 01 Sušice, provozovatele 

lanového parku na Modravě, souhlasí s umístěním navigační tabule na pozemek 

1025/1 v k. ú. Filipova Huť, který je ve vlastnictví Obce Modrava.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

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

Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že podporuje iniciativu Zastupitelstva 

Plzeňského kraje k Národnímu parku Šumava schválenou zastupitelstvem 

Plzeňského kraje dne 8.6.2015. 

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje vstup obce Modrava do 

zapsaného spolku Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. 

SVOL), IČ: 45035652.  

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 

Schubert 

zapisovatel 

 

Lyer, Čada 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


