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U S N E S E N Í  

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  28.4.2015 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí účast Obce Modrava ve 

výběrovém řízení na určení kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti ČSOB, 

a.s., realizovaným společností KNIGHT FRANK, spol. s r.o. a schvaluje podání 

nabídky na nabídkovou cenu ze strany obce Modrava ve výši 15 miliónů Kč za věci 

nemovité a 1 milión Kč za věci movité. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje smlouvu o narovnání 

uzavřenou s Ak. arch. Václavem Hodanem a paní Ivanou Hodanovou, na základě 

které se Ak. arch. Václav Hodan zavazuje přihlásit k trvalému pobytu v obci 

Modrava, na základě čehož obec Modrava vezme zpět žalobu, na základě které bylo 

zahájeno soudní řízení vedené Obvodním soudem pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 

340/2013.  
        

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zprávu o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 zpracovanou společností INEKS, s.r.o. 

s výsledkem, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly ve smyslu ust. § 10 odst. 

3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění zjištěny chyby a nedostatky ani 

rizika podle ust. § 10 odst. 4 téhož zákona a dále rozhodlo, že schvaluje účetní 

závěrku obce za rok 2014. Zpráva o přezkoumání hospodaření a účetní závěrka 

včetně všech příloh jsou přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje závěrečný účet obce za rok 

2014, a ve smyslu ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Závěrečný účet je 

přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

rozpočtu obce Modrava pro rok 2015 s tím, že dochází k přesunu hodnot mezi 

paragrafy na straně výdajů, přičemž se celková výše výdajů nemění. Podrobný 

rozpis jednotlivých dílčích položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
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6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí zprávu starosty obce o 

postupu realizace akce Nová ČOV Modrava, vodovod Modrava.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o postupu ve věci chybného výkazu výměr 

pro stavbu nového vodojemu a úpravny vody v obci Modrava s tím, že Obec 

Modrava uzavře se stavebním sdružením HOCHTIEF - STAVOPLAST dodatek č. 

2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.6.2014, ve kterém budou specifikovány 

vícepráce dle chybějícího množství položek výkazu výměr. Následný vícenáklad 

uhradí obci Modrava společnost Egyprojekt spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 

67,  323 22  Plzeň, zastoupená jednatelem společnosti ing. Miroslavem Egermaierem, 

a to do výše 77,24% nákladů, která by byla kryta přiznanou dotací z OPŽP 

v případě, že by výkaz výměr neobsahoval chybu a zbytek nákladů uhradí obec 

Modrava. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je přílohou zápisu.      
 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje navýšení rozpočtu na 

rekonstrukci Návštěvnického centra dřevařství na Modravě a to o tyto částky: 

podlahové krytiny z PVC za celkovou částku 117.230,26 Kč, oprava dvou stávajících 

kuchyní a pořízení dvou nových kuchyní za celkovou částku 77.362,- Kč. 

Dodavatelem podlahové krytiny bude společnost HMpro cz s.r.o., IČ: 24801224, se 

sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, 130 0, zastoupená Milanem Hanakovičem, 

jednatelem společnosti a dodavatelem kuchyní bude Vojtěch Šafář, Palackého 160, 

Sušice, IČ: 65578643. Podrobný materiálový rozpis je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (mimo režim zákona č. 

137/2006 Sb.),  na zhotovitele stavby rodinného domku na Filipově Huti umístěného 

na pozemku p. č. 1178/8 v k. ú. Filipova Huť.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy s ing. 

Jaroslavem Tachovským, IČ: 16717716, bydlištěm U Čedíku 777, 336 01 Klatovy na 

zpracování dokumentace pro přeshraniční spolupráci v programu EÚS Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko  2014 – 2020 a zpracování žádosti o dotaci na 

vybrané projekty (e-mobilita) a poskytování konzultačních služeb za celkovou 

částku 15.000,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.    
 

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

Návrh byl přijat 
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11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 1 

k mandátní smlouvě uzavřené 29.9.2011 se společností Allowance s.r.o., IČ: 

26140136, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha – Vinohrady, jejímž předmětem 

je snížení smluveného rozsahu zakázky. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  
 

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

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy číslo IV-12-

0010131/001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene 

mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly – zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy 

na pozemek p. č. 1261/3 v k. ú. Filipova Huť. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje žádost RNDr. Petra 

Větrovského, Ph.D., majitele Hotelu Mádr na Modravě, o umístění navigační tabule 

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

 

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

Návrh byl přijat 
 

14) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje přijetí nabídky Projektové a 

znalecké kanceláře, Ing. Václav Vlček, s.r.o., IČ: 26400235, se sídlem Denisova 93/I, 

339 01 Klatovy, zastoupené ing. Václavem Vlčkem, na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení, včetně výkazu výměr a zajištění inženýrské 

činnosti na akci: Vestavba infocentra a přístavba přístřešku ke spolkovému domu 

za cenu 25.000,- Kč bez správních poplatků.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje účast obce v integrovaném 

projektu „Autobusové čekárny na území Šumavy“ v rámci Programu stabilizace a 

obnovy venkova Plzeňského kraje, realizací autobusové čekárny na Modravě za 

celkové náklady 95.374,- Kč, za finanční podpory ze strany Plzeňského kraje ve výši 

dotace 47.499,- Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

16) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje smlouvu o propagaci 

uzavřenou s Klubem vojenské historie Gabreta, z.s., IČ: 03924530, se sídlem 

Milejovice 33, 387 01 Volyně, a to ohledně propagace obce za odměnu v částce 

15.000,- Kč během oslav 70. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení 2. 

světové války. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.  
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Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

zapsanému spolku Ski klub Šumava, IČ: 18291091, se sídlem 1. máje 182, 385 

01  Vimperk v souvislosti s organizací Šumavského skimaratonu 2015.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

18) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí 

finančního daru ve výši 30.000,- Kč výzkumnému týmu projektu Šumava 2014 ̶ 2015 

- Vliv člověka na vývoj krajiny v oblasti Šumavy, zastoupenému Milanem Řezáčem, 

Na Průtahu 1, 326 00 Plzeň a to v souvislosti s financováním uvedeného výzkumu. 

Návrh smlouvy je přílohou zápisu.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

19) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje projektovou přípravu rekonstrukce 

místní komunikace v úseku křižovatka se silnicí č. 16910/III k prostoru penzionu 

Arnika. Vypracování projektové dokumentace bude zadáno u Ing. Oldřicha 

Slováčka, IČ: 13514253, se sídlem náměstí Míru 108, 388 01 Blatná. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

20) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, schvaluje přijetí nabídky společnosti 

Malované Mapy, s.r.o., IČ: 24804584, se sídlem Sokolská 416, 760 01, zastoupené 

Markétou Janáčkovou – obchodní zástupkyní, za nabídkovou cenu 7.490,- Kč.  

Nabídka ze dne 15.4.2015 je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

21) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že neschvaluje přidružené členství obce 

Modrava v Asociaci horských středisek ČR.  

 

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

Návrh byl přijat 

  

22) 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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Samek 

zapisovatel 

 

 

Doležal, Valečka  

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


