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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  7.11.2016 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že ruší usnesení č. 2 z 10.9.2015 v plném 

znění.   

 

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

Návrh byl přijat 
 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí částečnou úhradu 

finanční hodnoty podílů z podílového fondu SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & 

Co KG. ve výši 222.000 EUR. Zastupitelstvo obce Modrava dále rozhodlo, že 

schvaluje obsah i odeslání dopisu vedoucímu Zastupitelského úřadu České 

republiky v Berlíně Mgr. Tomáši Janu Podivínskému s žádostí o pomoc při 

komunikaci s dozorovými orgány Spolkové republiky Německo ve věci podílových 

fondů SHEDLIN Portfolio Fund 4 GmbH & Co. KG. a SHEDLIN Infrastructure 2 

GmbH & Co KG. Úplné znění dopisu je přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce 

Modrava dále rozhodlo, že Obec Modrava zplnomocňuje Dr. Petera Karmanna na 

mimořádné valné hromadě společnosti SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co 

KG., která se koná 8.11.2016 v Norimberku k zastupování obce a k výkonu 

hlasovacího práva.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě č. 14197353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické 

náročnosti zateplením objektu Návštěvnického centra dřevařství na Modravě“, 

kterým se mění termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje, v rámci majetkoprávního 

vypořádání akce Modrava – křižovatka silnice III/16910 s místní komunikací, 

zveřejnění záměru darování (směny) pozemků, v rámci kterého daruje Plzeňský 

kraj Obci Modrava pozemky p.č. 1650/4, 1650/5, 1650/6, 1650/7, 1650/8 a 1650/10 

v k.ú. Filipova Huť a Obec Modrava daruje Plzeňskému kraji pozemky  p.č. 1528/3, 

1571/2 a 1657/6 v k.ú. Filipova Huť.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0010131/2 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 
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provozování elektrické distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN a 

přípojkové skříně SS200 na pozemku p. č. 1261/3 v k. ú. Filipova Huť za 

jednorázovou úhradu 1.000,- Kč bez DPH. Návrh smlouvy s geometrickým 

vyměřením rozsahu věcného břemene je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. IZ-

12-0000045 mezi Obcí Modrava a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, jejímž předmětem bude prodej 

nově vytvořeného pozemku st. p. č. 344 v k. ú. Filipova Huť o výměře 22 m
2
, 

vzniklého dle GP č. 209-2267/2015 oddělením odstávající parcely č. 1548 v k.ú. 

Filipova Huť, a to za kupní cenu 5000,- Kč z majetku obce do majetku uvedené 

společnosti. Oznámení o záměru prodeje bylo zveřejněno od 13.7.2016. Návrh 

smlouvy s geometrickým vyměřením předmětu koupě je přílohou zápisu. Tímto 

usnesením se ruší usnesení zastupitelstva obce č. 7 ze dne 28.7.2016.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. IZ-

12-0000045 mezi Obcí Modrava a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, jejímž předmětem bude prodej 

nově vytvořeného pozemku st. p. č. 160 v k. ú. Vchynice – Tetov II o výměře 21 m
2
, 

vzniklého dle GP č. 54-2266/2015 oddělením odstávající parcely č. 1138 v k.ú. 

Filipova Huť, a to za kupní cenu 5000,- Kč z majetku obce do majetku uvedené 

společnosti. Oznámení o záměru prodeje bylo zveřejněno od 13.7.2016. Návrh 

smlouvy s geometrickým vyměřením předmětu koupě je přílohou zápisu. Tímto 

usnesením se ruší usnesení zastupitelstva obce č. 6 ze dne 28.7.2016.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje zveřejnění záměru uzavření 

nájemní smlouvy na užívání novostavby rodinného domu s příslušenstvím 

vystavěného na pozemku 1502 v k.ú. Filipova Huť mezi obcí a panem Antonínem 

Schubertem. Dále souhlasí s tím, aby po uveřejnění záměru bylo místostarostou 

obce rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.   

 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:1 (p. Schubert) 

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo mezi Obcí Modrava a společností HMpro cz, s.r.o. zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175488, 

IČ: 24801224, DIČ: CZ24801224, se sídlem Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 

– Strašnice, kterým se z důvodu provedení nutných víceprací navyšuje cena díla o 

1 486 525, 49 Kč. Návrh dodatku č. 1 včetně příloh je přílohou zápisu.  
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Hlasováno: Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí postup projednávání 

Návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Modrava. Text 

vyhlášky a Návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Modrava 

jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí obsah korespondence 

obce Modrava a souhlasí se způsobem řešení této agendy. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

12) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje v rámci Ekologického 

programu obce poskytnutí příspěvku dle podané žádosti, která je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 
 

Samek 

zapisovatel 

 

 

Doležal, Korčák 

ověřovatelé 

 

 

Schubert 

starosta 

 


