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Výběr ze zápisu ze zasedání č. 1/2012 (26. 1. 2012)
Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor, Olmr Jiří, Ondráčková Jiřina, Přibyl Pavel, Šimrová Marta, Zahálka Martin
Omluveni: -

Zasedání Zastupitelstva obce Modletice bylo zahájeno v 19:00 hod.
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací za směnu pozemků mezi obcí Modletice a panem Františkem
Presslem.
Byla předložena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi obcí Modletice a panem Františkem Presslem na jejímž
základě bude obci Modletice poskytnut dar za směňované pozemky parc. č. 447/47 o výměře 122 m2 a parc. č. 447/4
o výměře 26 m2. Tyto pozemky budou oceněny soudním znalcem a stanovená cena bude uhrazena obci Modletice
jako kompenzace za náklady, které obci se směnou zmíněných pozemků vzniknou. O návrhu smlouvy bylo
hlasováno a smlouva byla schválena.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Projednání kontrolního zjištění Krajské hygienické stanice z šetření v mateřské škole.
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolním zjištěním Krajské hygienické stanice z šetření v mateřské škole v
Modleticích. Z tohoto šetření vyplývá, že ve stravovacím provozu mateřské školy jsou z hlediska hygienických
předpisů zajištěny podmínky pro provoz zpracování potravin. Zároveň bylo zjištěno, že některé stěny mají povrch z
materiálů, které nejsou snadno čistitelné. Tento drobný nedostatek bude řešen nátěrem nebo obkladem stěn.
Zastupitelé berou na vědomí.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.
Ředitelkou mateřské školy byla zpracována kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2012. Zastupitelé se
seznámili s těmito kritérii a nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo konstatováno, že mateřská škola by měla
přijímat především děti z Modletic a to stanovená kritéria zohledňují.
Zastupitelé berou na vědomí.
Projednání úhrady stočného v RD, kde nemají studnu.
Byla otevřena diskuze, jak postupovat v případech účtování stočného pro obyvatele RD, kteří používají současně
studnu a veřejný vodovod, nebo v případě, kdy nemají studnu a jsou napojeni pouze na veřejný vodovod. Vzhledem
k tomu, že tyto případy jsou zatím v obci velmi ojedinělé, nebude tato problematika zatím řešena, případně bude
řešena konkrétně pro daný případ. O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Projednání odměny za vedení obecních internetových stránek a Modletického věstníku.
Vedení obecních stránek a přípravu věstníku zajišťuje Bc. Pavel Přibyl. Na základě jeho vyjádření, že žádnou
odměnu za tuto činnost nepožaduje, nebyla odměna za vedení obecních internetových stránek a Modletického
věstníku stanovena.
Zastupitelé berou na vědomí.
Strategický rozvojový plán obce.
Zastupitelé byli seznámeni se stavem aktualizace strategického rozvojového plánu obce. Plán bude dále aktualizován
a doplňován tak, aby vyhovoval současným požadavkům.
Zastupitelé berou na vědomí.
Střecha na č. p. 19.
Zastupitelé byli starostou obce informováni o průběhu vedených jednání s firmou AMADA s.r.o., která realizovala
střešní nástavbu na domě č. p. 19. Firma byla upozorněna na současný stav, který obec Modletice dokládá
zpracovaným znaleckým posudkem. Zároveň byla vyzvána k řešení této situace. Další jednání budou probíhat.
Zastupitelé berou na vědomí.
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Projednání možností vytvoření dalších vycházkových cest.
Starostou obce byl předložen návrh na vybudování vycházkových tras, které by v budoucnu v obci a v jejím okolí
měly být realizovány. Na základě tohoto záměru bude osloven projektant o předložení cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace.
Zastupitelé berou na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 4/2011
Paní místostarostou Ing. Martou Šimrovou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2011 s návrhem na schválení
tohoto opatření. Rozpočtové opatření bylo odsouhlaseno a schváleno. O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Hasičská garáž.
Sbor dobrovolných hasičů obce vznesl požadavek na vybudování plechové garáže u současné hasičárny. Tato garáž
by měla sloužit pro vozidlo Volkswagen Transporter. Vzhledem k tomu, že již dříve byl zastupiteli schválen záměr
na vybudování garáže a skladu na uskladnění obecního majetku, pro který v současné chvíli nemá obec prostory,
bude tento sklad s garáží vybudován. Tento objekt ovšem bude realizován jako přístavba k budově obecního úřadu a
ne jako plechová garáž u hasičárny.
Zastupitelé berou na vědomí.
Informace o dění v obci.
Zastupitelé byli informováni starostou obce o úspěšném dokončení opravy hasičské Tatry a dále o proběhlých
jednáních ohledně hluku z SOKP a parkování v obci.
Zastupiteli byl diskutován návrh na realizaci nového dětského hřiště na pozemku parc. Č. 80/1 vedle sportovního
hřiště. Zastupitelé souhlasí s jeho vybudováním a pověřují starostu k provedení potřebných kroků k jeho realizaci.
Vzhledem k opakující se situaci se znečištěním kolem silnice mezi Modleticemi a Doubravicemi padl návrh na
umístění informačních tabulí, které by měli upozornit spoluobčany, kteří zde odhazují odpadky, na nevhodnost jejich
chování. Prostřednictvím místních zájmových kroužků budou osloveny děti o výtvarné ztvárnění těchto tabulí a ty
budou následně instalovány podél zmíněné komunikace.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3, nepřítomno 0
Žádost o příspěvek na plavecký výcvik pro děti v MŠ.
Na základě žádosti mateřské školy o příspěvek na předplaveckou výuku dětí v mateřské škole byl zastupiteli
schválen příspěvek ve výši 500 Kč. Tento příspěvek bude poskytnut na každé dítě, které navštěvuje mateřskou školu,
zúčastní se předplavecké výuky a má trvalý pobyt v obci Modletice. O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Phoenix-Zeppelin.
Na základě žádosti byla schválena projektová dokumentace na přístavbu vstupní haly k administrativní budově v
areálu firmy Phoenix-Zeppelin v Modleticích. Jedná se o drobnou přístavbu hlavního vstupu do budovy a k
projektové dokumentaci nebyly ze strany zastupitelstva vzneseny žádné připomínky.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Dopravní situace v obci.
Zastupitelé diskutovali o možnosti zklidnění dopravní situace v obci. Zejména se jedná o problém zajíždění
nákladních aut do obytné části obce. Padl návrh na zlepšení dopravního značení pro řidiče nákladních aut
zajíždějících do komerční zóny. Budou ověřeny možnosti umístění a provedení tohoto značení.
Zastupitelé berou na vědomí.
Závěr: Zasedání zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 23:10 hodin.
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