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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava  

konaného dne  4.5.2016 v Modravě  
 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zadání Změny č. 5 ÚPN SÚ 

Modrava v souladu s přílohou zápisu s tím, že Změna č. 5 ÚPN SÚ Modrava se bude 

týkat následujících pozemků – 1572/1, 1574, 1576, 1528/1, 1466, 1459, 1759, 1760 a 

1548 v k. ú. Filipova Huť. Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, že schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení a administraci Změny č. 5 ÚPN SÚ Modrava 

prostřednictvím Projektového ateliéru AD, s.r.o., IČ: 25194771, se sídlem Hosín 165, 

373 41 Hluboká nad Vltavou v rozsahu provedení projektových prací včetně 

zajištění pořízení změny územního plánu za cenu díla ve výši 135.000,-Kč bez DPH.   

 

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

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí informaci JUDr. Tomáše 

Samka a rozhodlo, že pověřuje Dr. Petera Karmanna ochranou práv Obce Modrava 

u soudů Spolkové republiky Německo. Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, 

že pověření advokáta Dr. Petera Karmanna případným prodejem celé částky 

podílových listů obce Modrava ve společnosti SHEDLIN třetí osobě zůstává nadále 

v platnosti.  

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

Návrh byl přijat 

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

věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0007160/001 mezi obcí Modrava a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly – na zřízení osobní služebnosti - zřízení, umístění a 

provozování elektrické distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN na 

pozemku p. č. 1133 v k. ú. Vchynice – Tetov II za jednorázovou úhradu 1.900,- Kč 

bez DPH. Návrh smlouvy s geometrickým vyměřením rozsahu věcného břemene je 

přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zveřejnění záměru pachtu 

pozemků panu Radovanu Lyerovi, bytem Modrava č.p. 10. Jedná se o následující 

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

 

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

Návrh byl přijat 
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5) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje nákup nového projektoru 

s příslušenstvím do kanceláře starosty obce za cenu 29.152,- Kč vč. DPH. 

Dodavatelem bude Bohumil Dach - HSD.CZ, IČ: 68794096, se sídlem Lerchova 825, 

342 01 Sušice II. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení 

nabídek v poptávkovém řízení na dodavatele nového služebního vozu a pro prodej 

bývalého služebního vozu ve složení – Jaroslav Doležal, Jiří Valečka a Jan Voldřich 

s tím, že předsedu komise zvolí výběrová komise.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s kácením stromů rostoucích 

mimo les na pozemcích Obce Modrava – 5 ks jeřábu a 4 kusů smrku z důvodu 

rekonstrukce silnice III. třídy č. 16910. K zajištění povolení ke kácení uvedených 

stromů je zmocněna Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.     

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

s Janem Janouškem - Kamnářství Janoušek,  IČ: 15867781, se sídlem Filipova Huť 

33, 341 92 Kašperské Hory, a to na zhotovení sporáku a kachlových kamen za 

celkovou cenu 255.511,- Kč bez DPH v rodinném domu, jehož výstavba se realizuje 

na pozemku p. č. 1502 v k. ú. Filipova Huť. Cenová nabídka je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje v souladu s prioritami obce 

Modrava realizaci Doplňkové cesty 2 dle Plánu společných zařízení na Filipově Huti 

a ukládá starostovi obce předložit požadavek zastupitelstva obce Státnímu 

pozemkovému úřadu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje vypracování prováděcí 

projektové dokumentace na realizaci nového informačního střediska ve Spolkovém 

domu Modrava prostřednictvím společnosti Projektová a znalecká kancelář, Ing. 

Václav Vlček,  IČ: 26400235 se sídlem Denisova 93/I, 339 01 Klatovy a ukládá 

starostovi obce předložit na následném zasedání zastupitelstva obce návrh smlouvy 

o dílo, jejíž součástí bude cenová nabídka.   

 

Hlasováno: Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0 
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Návrh byl přijat 
Samek 

zapisovatel 

 

Valečka, Doležal 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


