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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  2.6.2014 v Modravě 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje materiálovou změnu a zároveň 

s tím i změnu rozpočtu stavby křižovatky silnice III. třídy č. 16910 s místní 

komunikací v tomto rozsahu:  

- změnu zámkové dlažby na žulové odseky s navýšením ceny o 525.644,57 Kč 

včetně DPH, 

- změnu betonové palisády na opěrnou zeď z kamene s navýšením ceny o 55.495,44 

Kč včetně DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základe usnesení 

Rozhodčího soudu ze dne 16.5.2014 úhradu zálohy na vypracování znaleckého 

posudku ve výši 30.000,- Kč, která byla složena na účet Rozhodčího soudu v Praze.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje pořízení nové multifunkční 

tiskárny RICOH MP C2003SP formou leasingu na 60 měsíců na nabídkovou 

měsíční splátku 1.885,- Kč bez DPH. Dodavatel bude společnost IMPROMAT CZ 

spol. s. r.o., IČ: 48117820,  se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo obce Modrava, jako vlastník pozemku p.č. 1006/6 v k.ú. Vchynice – 

Tetov II rozhodlo, že schvaluje umístění nového energetického zařízení, rozpojovací 

skříně a zemního kabelu nízkého napětí na uvedené parcele a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy se společností ČEZ Distrubuce  a.s.,  IČ: 27232425, se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV o umístění tohoto energetického zařízení. Žádost o 

souhlas vlastníka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce Modrava, jako vlastník Přístavby k budově č.p. 63 na Modravě 

– Spolkový dům, trvá na tom, aby dodavatel stavby a osoba, odpovědná za škodu 

způsobenou na objektu v důsledku záruční vady, zajistil odstranění následků 

předmětné záruční vady ve formě poškození suterénu přístavby budovy čp. 63. 

V případě nesoučinnosti zhotovitele do 30 dnů od doručení výzvy zajistí obec na 

jeho náklady odstranění škody sama. 

 

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

Návrh byl přijat 
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6) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, schvaluje příspěvek Obci Srní na provoz 

základní a mateřské školy z důvodu docházky žáků z Modravy, a to ve výši 35.000,-

Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o výjimce z veřejné vyhlášky o místních 

poplatcích tím způsobem, že nebude vybírán ani vyměřován místní poplatek za 

užívání veřejného prostranství a poplatek za vjezd motorových vozidel do 

vybraných částí obce vůči společnosti Media Pro Pictures, s.r.o., IČ:27862950, se 

sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, 152 00 Praha 5, která zajišťuje produkci 

seriálu Policie Modrava, a to v souvislosti s produkcí uvedeného seriálu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 zpracovanou společností INEKS, s.r.o. 

s výsledkem, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky ve smyslu ust. § 10 odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném 

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

účetní závěrku obce za rok 2013. Zpráva o přezkoumání hospodaření a účetní 

závěrka včetně všech příloh jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

2013, 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 jsou 

přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření příkazní smlouvy o 

zajištění realizace zadávacího řízení a monitoringu k projektu „Pořízení techniky na 

snížení prašnosti“ se společností Domoza projekt s.r.o., IČ: 28145089, se sídlem 

Pražská 84/15, 301 00 Plzeň za cenu 60.000,- Kč bez DPH. Smlouva je přílohou 

zápisu.  

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

Návrh byl přijat 
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11) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že zamítlo spolupráci s mediální skupinou 

Mafra, a.s., konkrétně s internetovým portálem iDNES. Nabídka mediální 

společnosti Mafra, a.s. je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo obce Modrava si je vědomo, že činnost a aktivity starosty obce 

Antonína Schuberta přesahují lokální zájmy obce Modrava. Zastupitelstvo obce 

Modrava rozhodlo, že s aktivitami starosty obce Antonína Schuberta, které jsou 

vykonávány v zájmu většiny šumavských obcí a vyjadřují názor podstatné části 

obyvatel obce, souhlasí, a souhlasí se zvýšenými náklady na tyto aktivity, které jsou 

k tíži rozpočtu obce Modravy. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí 

Ministerstvo životního prostředí ČR ve věci Plánu péče o Národní park Šumava, 

schváleného Ministerstvem životního prostředí ČR dne 23.4.2014. Dále rozhodlo o 

úhradě nákladů na podání žaloby v souladu s vyhláškou č. 177/1996Sb., - 2.480,- Kč 

za jeden úkon + 300,- Kč režijního paušálu + DPH. Zastupitelstvo obce Modrava 

rozhodlo, že pověřuje starostu obce ke všem právním úkonům spojených s podáním 

žaloby. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

14) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje návrh pozemkových úprav 

včetně soupisu nových pozemků vytvořených v rámci komplexních pozemkových 

úprav a nové uspořádání pozemků, včetně soupisu nároků, vše pro katastrální 

území Filipova Huť a Vchynice Tetov II. Soupisy nových pozemků a nároků jakož i 

nového uspořádání pozemků jsou přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

15) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje nové pomístní topografické 

názvy ve správním území obce – v k.ú. Javoří Pila, Filipova Huť a Vchynice – Tetov 

II. Navržené topografické pomístní názvy jsou přílohou zápisu.  

 

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

 Návrh byl přijat 

 

 

 

Samek 

zapisovatel 
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Korčák, Valečka 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 

 


