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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  26.5.2016 v Modravě 

 

 

1. Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že:  

a) Schvaluje nákup (úpis) 5 000 ks cenného papíru Phoenix Plus Note EDF SG 062019 v 

CZK; ISIN: XS1337029976; v celkové nominální hodnotě 5 mil. CZK s parametry a 

podmínkami, které jsou uvedeny v příloze zápisu: 

- popis produktu Phoenix Plus Note z 11. 05. 2016   

- popis podkladového aktiva (akcie firmy EDF) z 12.05.016  

a pověřuje starostu obce k podpisu závazného pokynu k nákupu 5 000 ks cenného papíru 

Phoenix Plus EDF SG 062019 v CZK; ISIN: XS1337029976; v celkové nominální hodnotě 

5 mil. CZK. Prostředky k nákupu jsou k dispozici na portfoliovém účtu obce číslo 

086C2847, a proto není třeba převádět prostředky ani podepisovat převodní příkaz. 

b) Schvaluje nákup (úpis) 15 000 000 ks cenného papíru Dluhopis CPI II 4,65 % / 2022 v 

CZK; ISIN: CZ0003502916; v celkové nominální hodnotě 15 mil. CZK s parametry a 

podmínkami, které jsou uvedeny v příloze zápisu: 

- popis produktu Dluhopis CPI II 4,65 % / 2022 z 06. 05. 2016 a  

- popis podkladového aktiva (dluhopis společnosti CPI) z 06.05.016 

a pověřuje starostu obce k podpisu závazného pokynu k nákupu 15 000 000 ks cenného 

papíru Dluhopis CPI II 4,65 % / 2022 v CZK; ISIN: CZ00035029166; v celkové nominální 

hodnotě 15 mil. CZK. Prostředky k nákupu jsou k dispozici na portfoliovém účtu obce číslo 

086C2847, a proto není třeba převádět prostředky ani podepisovat převodní příkaz. 

c) Pověřuje starostu obce k podpisu Upozornění na vysokou koncentraci investičního 

instrumentu v portfoliu k produktu Dluhopis CPI II 4,65 % / 2022 v CZK; ISIN: 

CZ00035029166. 

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

Návrh byl přijat 

 

2. Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

obhospodařování portfolia ze dne 16. 12. 2010 uzavřené s Investiční kapitálovou 

společností KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15, IČ: 601 96 769, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524. 

Návrh dodatku je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

3. Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje v rámci akce Nová ČOV 

Modrava, vodovod Modrava financované v rámci Prioritní osy 1 - Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury Státním fondem životního prostředí Změnu č. 1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na financování akce. Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, 

že schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10050341 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.   
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Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 
4. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s ing. 

Radovanem Lyerem, bytem Modrava č. p. 10, 341 92 Kašperské Hory na zemědělské 

využívání pozemků p. č. 1572/1, 1567, 1564, 1535, 1504 a 1492 v k. ú. Filipova Huť. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu.   

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

 

Schubert 

zapisovatel 

 

 

Valečka, Doležal 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 

 

 


