Zápis č. 4/2018
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 11.04.2018
v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Němec František, Bc. Přibyl Pavel, 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. Ke zveřejněnému programu byl předložen návrh na doplnění o nové body č.
8-11.
Návrh programu:
1) Projednání rozdělení autobusové linky č. 328 a rozdělení jejího financování.
2) Projednání dodatku smlouvy o zajištění svozu odpadů z obce Modletice.
3) Projednání cenové nabídky na realizaci kamerového systému na OÚ Modletice.
4) Projednání možnosti úpravy travních porostů a realizace cest pro pěší na Mlýnské louce.
5) Projednání stanoviska k plánované stavbě datového vedení T-Mobile.
6) Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Modletice.
7) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2018.
8) Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2018-2022.
9) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Oprava poničeného koryta
Chomutovického potoka“.
10) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckého rybníka.
11) Projednání problematiky užívání obecních zemědělských pozemků.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.1/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1) Projednání rozdělení autobusové linky č. 328 a rozdělení jejího financování.
2) Projednání dodatku smlouvy o zajištění svozu odpadů z obce Modletice.
3) Projednání cenové nabídky na realizaci kamerového systému na OÚ Modletice.
4) Projednání možnosti úpravy travních porostů a realizace cest pro pěší na Mlýnské louce.
5) Projednání stanoviska k plánované stavbě datového vedení T-Mobile.
6) Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Modletice.
7) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2018.
8) Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2018-2022.
9) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Oprava poničeného koryta
Chomutovického potoka“.
10) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckého rybníka.
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11) Projednání problematiky užívání obecních zemědělských pozemků.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Szalaie a Martina Zahálku, za
zapisovatele zápisu Ing. Jiřího Arona.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
4. Projednávání bodů programu
1) Projednání rozdělení autobusové linky č. 328 a rozdělení jejího financování.
Starosta obce informoval zastupitele o proběhlých jednáních na rozdělení autobusové linky č.
328 s obcemi Čestlice a Dobřejovice. Na jednáních s ostatními obcemi bylo dojednáno nové
rozdělení financování uvedené linky a z důvodu lepšího rozlišení nákladů autobusové linky
také rozdělení linky na dvě samostatná čísla. Linka č. 328, která původně jezdila jen do Čestlic,
bude opět obsluhovat pouze Čestlice. Zároveň vznikne nové číslo pro autobusovou linku, která
bude obsluhovat společně obce Čestlice, Dobřejovice a Modletice. Tato nová linka bude
zavedena přibližně od června 2018 a bude jezdit po stejné trase a ve stejných časech, ve kterých
jezdí spoje současné linky č. 328. Pro obyvatele Modletic bude tato změna znamenat, že místo
linky č. 328 bude na stejné trase jezdit linka s jiným číslem a navíc budou do Modletice nově
zajíždět také spoje, které v současné době končí v Dobřejovicích. Při jednáních o rozdělení
linky se podařilo dojednat spravedlivější rozdělení nákladů za tuto linku a pro obec Modletice
to bude znamenat roční úsporu ve výši cca 600 000,- Kč.
O návrhu na rozdělení linky a změnu rozdělení financování bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.2/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení linky č. 328 a změnu v rozdělení financování linky.
2) Projednání dodatku smlouvy o zajištění svozu odpadů z obce Modletice.
Na základě nesouhlasu obce Modletice s cenovým dodatkem za svoz odpadů v obci bylo
zahájeno jednání s firmou FCC Česká republika, s.r.o. Na jednáních byl dojednán dodatek
smlouvy, který umožňuje z důvodů aktuální situace na trhu s druhotnými surovinami změnit
cenu za svážené komodity. Tento dodatek smlouvy byl předložen k projednání. Součástí
dodatku smlouvy je také nová cenová přílohy pro rok 2018, kde dochází k navýšení cen za
odvoz tříděného odpadu. Zastupitelé dodatek smlouvy a navýšení cen projednali a s jejím
uzavřením souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.3/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. S970100287 mezi obcí
Modletice a firmou FCC Česká republika, s.r.o. a zároveň schvalují Cenovou přílohu č. 1 pro
rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S970100287.
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3) Projednání cenové nabídky na realizaci kamerového systému na OÚ Modletice.
Zastupitelé projednávali nabídku firmy ZONT s.r.o. na pořízení kamerového systému ATEAS.
Jedná se o kamerový dohledový systém, který bude na základě veřejnoprávní smlouvy
provozovat Obecní policie Vestec. Firma ZONT s.r.o. je dodavatelem kamerového systému pro
obec Vestec a zajišťuje funkčnost a kompatibilitu celého systému.
Firma nabídla realizaci kamerového systému v okolí obecního úřadu za cenu 189 207,- Kč bez
DPH. Zastupitelé s předloženou nabídkou souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.4/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy ZONT s.ro. na dodávky IP kamerového
systému ATEAS Security Unlimited do objektu OÚ Modletice za cenu 189 207,- Kč bez DPH.
4) Projednání možnosti úpravy travních porostů a realizace cest pro pěší na Mlýnské
louce.
Zastupitelé projednávali úpravu travnatých ploch na Mlýnské louce. Po odbahnění Mlýnského
rybníka a vyčištění Chomutovického potoka je třeba obnovit travní porost na Mlýnské louce.
Jelikož se jedná o klidnou přírodní lokalitu využívanou k vycházkám, dohodli se zastupitelé, že
při obnově travního porostu budou vytyčeny vycházkové trasy pro pěší. Trávník bude v celé
ploše obnoven a trasy cest budou zpevněny štěrkovým trávníkem. Jedná se o technologii, při
které bude podloží cest zpevněno tak aby nedocházelo k rozbahňování a zároveň byl zachován
travní porost na povrchu. Součástí úprav bude obnova štěrkové příjezdové cesty na Mlýnskou
louku a dřevěné můstky přes potok jako napojení na další cesty.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.5/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci obnovy travnaté plochy, realizaci vycházkových tras,
obnovu příjezdové cesty a dřevěných lávek přes potok na Mlýnské louce.
5) Projednání stanoviska k plánované stavbě datového vedení T-Mobile.
Zastupitelé byli informování o proběhlých jednáních se společností T-Mobile o záměru
výstavby páteřní datové sítě přes obec Modletice. Vzhledem k rozsahu záměru a nutnosti
využití obecních pozemků pro plánovanou stavbu se zastupitelé dohodli na požadavku
finančního příspěvku pro rozvoj obce. Obec Modletice požaduje poskytnout příspěvek ve výši
15 mil. Kč. Zároveň obec Modletice požaduje provést zasíťování obce Modletice datovou sítí
pro jednotlivé nemovitosti, aby obyvatelé obce mohli využít další nabídky datového připojení.
Obec Modletice požaduje uzavřít se společností T-Mobile plánovací smlouvu, kde budou
specifikovány podmínky výstavby. Bez uzavření plánovací smlouvy a dohody o podmínkách
výstavby nebude obec Modletice s výstavbou optické sítě souhlasit.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.6/4/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje požadavek na uzavření plánovací smlouvy mezi obcí
Modletice a společností T-Mobile o podmínkách výstavby páteřní datové sítě přes obec
Modletice.
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6) Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Modletice.
Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací na aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce.
Za spolupráce všech zastupitelů byla provedena aktualizace silných a slabých stránek obce.
Také byly aktualizovány příležitosti a hrozby obce pro aktualizaci SWOT matice. Zároveň
prošla revizí a úpravami socioekonomická analýza tak aby prezentovala současný stav.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2018.
Předsedající navrhl projednat pověření starosty obce zastupitelstvem k provedení rozpočtového
opatření č. 3/2018.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.7/4/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice pověřuje starostu obce provést rozpočtové opatření č. 3/2018.
8) Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2018-2022.
V souvislosti s přípravou voleb do obecního zastupitelstva bylo v souladu s § 67 a § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů projednáno stanovení počtu členů
zastupitelstva obce Modletice na volební období 2018-2022.
Byl předložen návrh na zachování současného počtu 7 členů zastupitelstva obce. Zastupitelé s
předloženým návrhem souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Aron), nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.8/4/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje počet členů zastupitelstva obce na volební období
2018-2022. Pro toto období se stanovuje zastupitelstvo v počtu 7 členů.
9) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Oprava poničeného koryta
Chomutovického potoka“.
Bylo předloženo rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu MŽP Likvidace škod po živelných
pohromách na akci „Oprava poničeného koryta chomutovického potoka“. Na základě tohoto
rozhodnutí, obdrží obec Modletice dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši
152 924,00 Kč. Zastupitelé rozhodnutí projednali a s poskytnutím dotace obci souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (M. Šimrová)
Usnesení č.9/4/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace (číslo
115D272000088) obci Modletice na akci „Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích“ ve
výši 152 924,00 Kč.
10) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckého rybníka.
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Byl předložen návrh na realizaci nové zvoničky u Zámeckého rybníka k projednání. Zastupitelé
projednávali způsob provedení a budoucí vzhled zvoničky. Při diskuzi se zastupitelé dohodli,
že bude postavena v místě současné zvoničky. K výstavbě bude použit přírodní kámen a
základní tvar bude tvořit čtvercový pilíř. Jednotlivé detaily provedení budou řešeny ve
spolupráci s architektem, který zpracuje návrh zvoničky a plány pro stavbu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Projednání problematiky užívání obecních zemědělských pozemků.
Zastupitelé projednávali problematiku užívání zemědělských pozemků obce. Jedná se o
pozemky, které má obec ve vlastnictví a jsou zemědělsky využívány jednotlivými zemědělci.
Zastupitelé konstatovali potřebu provést revizi nájemních smluv na tyto pozemky a v případě
potřeby uvedené smlouvy aktualizovat či uzavřít nové.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 23:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 21.04.2018
Zapisovatel: ……………………….

dne:

………………………..

Ověřovatelé: ………………………..

dne:

…………………………

………………………….

dne:

………………………….

………………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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