Zápis č. 13/2019
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 04.12.2019
v 18,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Hanuš Libor, Ing. Němec František, Ing. Reichová Miluše, Szalai
Jiří, Zahálka Martin
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Modletice bylo zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Jiřím
Aronem (dále jen „předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a v době zahájení je
přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
2. Program zasedání
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Návrh programu:
1. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Modletice pro roky 2021-2022.
2. Projednání rozpočtu obce Modletice pro rok 2020.
3. Projednání termínů zasedání zastupitelstva obce pro rok 2020.
4. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Modletice o místním poplatku ze psů.
5. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Modletice o místním poplatku z pobytu.
6. Projednání dohod DPČ a DPP s členy zastupitelstva.
7. Projednání smlouvy o dílo na provedení stavby „Okružní křižovatka v km 1,391.91 u
areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce bus“.
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene vjezdu pro majitele pozemku parc. č.161/5
v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
9. Projednání kulturního kalendáře obce na rok 2020.
10. Projednání závěrečného rozpočtového opatření roku 2019.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.1/13/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Modletice pro roky 2021-2022.
2. Projednání rozpočtu obce Modletice pro rok 2020.
3. Projednání termínů zasedání zastupitelstva obce pro rok 2020.
4. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Modletice o místním poplatku ze psů.
5. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Modletice o místním poplatku z pobytu.
6. Projednání dohod DPČ a DPP s členy zastupitelstva.
7. Projednání smlouvy o dílo na provedení stavby „Okružní křižovatka v km 1,391.91 u
areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce bus“.
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene vjezdu pro majitele pozemku parc. č.161/5
v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
9. Projednání kulturního kalendáře obce na rok 2020.
10. Projednání závěrečného rozpočtového opatření roku 2019.
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3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Libora Hanuše a Ing. Františka Němce,
za zapisovatele zápisu Ing. Jiřího Arona.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
4. Projednání bodů programu
1) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Modletice pro roky 2021-2022.
Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2022.
Střednědobý výhled rozpočtu byl zpracován na základě plánovaných příjmů a výdajů obce v
následujících letech. Výhled vychází z předpokládaného plnění obecních rozpočtů a z plánovaných
investičních výdajů potřebných k plnění Strategického rozvojového plánu obce. Zastupitelé s
předloženým návrhem rozpočtového výhledu souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.2/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Modletice pro roky
2021–2022.
2) Projednání rozpočtu obce Modletice pro rok 2020.
Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu obce na rok 2020, který byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu od 18.11.2019 do 04.12.2019. K rozpočtu nebyly doručeny žádné připomínky.
Celkové příjmy obce pro rok 2020 jsou plánovány ve výši 29 200 000,- Kč. Celkové výdaje obce
pro rok 2020 jsou plánovány ve výši 63 700 000,- Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude hrazen z uspořených finančních prostředků z minulých let.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.3/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový v úrovni paragrafů.
Příjmová část rozpočtu je schválena ve výši 29 200 000,- Kč. Výdajová část je schválena ve výši
63 700 000,- Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen z uspořených finančních prostředků z minulých
let. Případné změny rozpočtu budou řešeny v roce 2020 rozpočtovými opatřeními.
3) Projednání termínů zasedání zastupitelstva obce pro rok 2020.
Byl předložen plán termínů zasedání zastupitelstva obce na rok 2020. Tento plán předpokládá
pravidelný měsíční interval zasedání. Zastupitelé s předloženými termíny souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.4/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje plán termínů zasedání zastupitelstva obce na rok 2020.
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4) Projednání obecně závazné vyhlášky obce Modletice o místním poplatku ze psů.
Zastupitelé projednali návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. Vyhláška
nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 ze dne 07.12.2016 a stanovuje novou výši
poplatku. Výše poplatku byla stanovena s ohledem na náklady za údržbu ploch a obecního
vybavení určeného pro držitele psů.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2 (L. Hanuš, M. Reichová), zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č.5/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o místním
poplatku ze psů.
5) Projednání obecně závazné vyhlášky obce Modletice o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelé projednali návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. V souladu s
§ 14 zákona č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích vyhláška nahrazuje místní poplatek z ubytovací
kapacity poplatkem z pobytu. Sazba poplatku činí 10,- Kč za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů. Zastupitelé s návrhem vyhlášky souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.6/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o místním
poplatku z pobytu.
6) Projednání dohod DPČ a DPP s členy zastupitelstva.
Zastupitelé projednávali uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Ing. Jiřím Aronem.
Předmětem dohody je provádění inženýrské činnosti dle výkonových fází stavebních projektů.
Činnost, která je předmětem této dohody, svým charakterem přesahuje rozsah činností a agend,
které spadají do povinností starosty obce. Ing. Jiří Aron tyto činnosti provádí pro obec na základě
své odborné způsobilosti a nad rámec funkce starosty. Prováděná činnost je hrazena na základě
výkazu práce v hodinové sazbě 859,- Kč.
O návrhu na uzavření dohody bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (J. Aron, M. Reichová), nepřítomno 0
Usnesení č.7/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzavření dohody o provedení práce se starostou obce
Modletice Ing. Jiřím Aronem. Předmětem dohody je provádění Inženýrské činnosti dle
výkonových fází u některých stavebních projektů obce.
7) Projednání smlouvy o dílo na provedení stavby „Okružní křižovatka v km 1,391.91 u
areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce bus“.
Zastupitelé projednávali smlouvu mezi obcí Modletice, Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a firmou M-SILNICE a.s. o provedení stavby „Okružní křižovatka v km
1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS“. Předložená
smlouva byla součástí výběrového řízení organizovaného Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje. Obec Modletice na základě této smlouvy uhradí náklady za části stavby, které
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se po jejím dokončení stanou majetkem obce (chodníky, veřejné osvětlení, datové vedení atp.).
Cena za tyto části stavby dle předložené smlouvy činí 9 023 632,04 Kč včetně DPH.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.8/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Modletice, Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje a firmou M-SILNICE a.s. o provedení stavby „Okružní
křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce
BUS“. Obec Modletice na základě této smlouvy uhradí částku 9 023 632,04 Kč včetně DPH.
8) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene vjezdu pro majitele pozemku parc. č.161/5
v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
Zastupitelé projednávali smlouvu o zřízení věcného břemene vjezdu pro majitele pozemku parc.
č.161/5 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. V souladu s dříve uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí
obec Modletice touto smlouvou umožní užívání obecních pozemků parc. č. 481/1, 481/3 a 164/3
pro vstup, vjezd a pro vedení inženýrské sítě na pozemek parc. č.161/5. Věcné břemeno vedení
inženýrské sítě je zřizováno za úplatu 500,- Kč za 1 metr vedení. Zastupitelé s uzavřením smlouvy
souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.9/13/2019:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti (věcného
břemene) inženýrské sítě a vstupu a vjezdu na pozemek mezi obcí Modletice a majitelem pozemku
parc. č. 161/5.
9) Projednání kulturního kalendáře obce na rok 2020.
Předseda výboru pro kulturu a sport předložil návrh akcí připravovaných pro rok 2020. Zastupitelé
souhlasí s návrhem, a souhlasí se zajištěním jejich financování. Plánované finanční prostředky na
podporu kulturních a sportovních akcí organizovaných obcí Modletice jsou zahrnuty do rozpočtu
obce na příští rok. Kulturní kalendář na rok 2020 bude zveřejněn na internetových stránkách obce.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.10/13/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje kulturní kalendář obce na rok 2020. Zastupitelstvo schvaluje
financování kulturních a sportovních akcí organizovaných obcí Modletice v roce 2020.
10) Projednání závěrečného rozpočtového opatření roku 2019.
Předsedající navrhl projednat pověření starosty obce zastupitelstvem k provedení závěrečného
rozpočtového opatření roku 2019.
O návrhu bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.11/13/2019
Zastupitelstvo obce Modletice pověřuje starostu obce provést závěrečné rozpočtové opatření roku
2019.
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5. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 20:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 11.12.2019

Zapisovatel: ……………………….

dne:

………………………..

Ověřovatelé: ………………………..

dne:

…………………………

………………………….

dne:

………………………….

………………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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