Zápis č. 12/2017
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 04.10.2017
v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Němec František, Bc. Přibyl Pavel, Ing. Reichová Miluše, Szalai
Jiří, Ing. Šimrová Marta, 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 7 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) Informace o projednávání posuzování vlivů stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba
511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.
2) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zefektivnění odpadového hospodářství
v obci.
3) Informace o stavu žádosti o dotaci na stavbu Modletice - intenzifikace ČOV.
4) Rozpočtové opatření č. 10/2017.
5) Informace o chodu obecního úřadu.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č.1/12/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1) Informace o projednávání posuzování vlivů stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba
511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.
2) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zefektivnění odpadového hospodářství
v obci.
3) Informace o stavu žádosti o dotaci na stavbu Modletice - intenzifikace ČOV.
4) Rozpočtové opatření č. 10/2017.
5) Informace o chodu obecního úřadu.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Zahálku a Ing. Martu Šimrovou,
za zapisovatele zápisu Ing. Jiřího Arona.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
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4. Projednávání bodů programu
1) Informace projednávání posuzování vlivů stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba
511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.
Starosta obce informoval zastupitele o probíhajícím jednání EIA na stavbu „Silniční okruh
kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“. Obec Modletice podala k probíhajícímu
projednávání námitky z důvodu nedořešené problematiky nadměrné hlukové zátěže z provozu
na SOKP části 512, která prochází územím obce. Obec Modletice požaduje dobudování
účinných protihlukových opatření na části okruhu 512 dříve, než bude realizovaná výstavba
další části okruhu, která bude znamenat nárůst intenzity dopravy a navýšení hlukové zátěže pro
obyvatele obce. Bez dobudování protihlukových opatření nebude obec Modletice s výstavbou
části 511 souhlasit.
Zastupitelé berou na vědomí.
2) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zefektivnění odpadového hospodářství
v obci.
Starosta obce informoval zastupitele o vyhlášené výzvě na podání žádostí o dotaci
na zefektivnění odpadového hospodářství v obci. Dotaci je možné čerpat na pořízení
evidenčního systému odpadového hospodářství, na nákup nádob na tříděný odpad a činnosti
vedoucí ke zlepšení systému nakládání s odpady. Zastupitelé věc projednávali a souhlasí
s možností podat žádost o dotaci k Státnímu fondu životního prostředí ČR, který výzvu vyhlásil.
Zastupitelé berou na vědomí.
3) Informace o stavu žádosti o dotaci na stavbu Modletice - intenzifikace ČOV.
Starosta obce informoval zastupitele o stavu žádosti o dotaci na stavbu „Modletice intenzifikace ČOV“. Na základě podané žádosti o dotaci v měsíci lednu 2016 došlo k jejímu
hodnocení v průběhu roku 2016 – 2017. Žádost byla doplněna o další náležitosti dle požadavků
poskytovatele dotace, kterým je Státní fond životního prostředí ČR. Součástí doplnění žádosti
bylo také zpracování a doložení nástroje udržitelnosti projektu, který definuje podmínky
udržitelnosti financovaného projektu na dobu min. 10 let. Nástroj udržitelnosti definuje způsob
kalkulace cen stočného a povinnost tvorby dostatečných finančních prostředků na obnovu a
rozvoj infrastruktury čištění odpadních vod v obci Modletice.
Na základě těchto dokumentů byla žádost o dotaci úspěšně zaregistrována a vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Na základě tohoto rozhodnutí dostane obec Modletice dotaci na stavbu
„Modletice - intenzifikace ČOV“ ve výši 6 402 071,76 Kč.
Zastupitelé berou na vědomí.
4) Rozpočtové opatření č. 102017.
Předsedající navrhl projednat pověření starosty obce zastupitelstvem k provedení rozpočtového
opatření č. 10/2017.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č.2/12/2017:
Zastupitelstvo obce Modletice pověřuje starostu obce provést rozpočtové opatření č. 10/2017.
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5) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Rozsvícení vánočního stromu 2017
Zastupitelé projednali organizování akce „Rozsvícení vánočního stromu 2017“,
která se uskuteční dne 10.12.2017 od 15:00 do cca 18:00 na nádvoří zámku před
Zámeckým sálem. Součástí akce bude kulturní program s vánoční tématikou.
Zastupitelé se dohodli, že obec Modletice uhradí náklady na pořádání této
společenské akce.
Zastupitelé berou na vědomí.
b) Špacír 2017
Předseda výboru pro požární ochranu, kulturu, sport a volný čas informoval
o plánovaném průběhu turistického pochodu Modletický špacír. V letošním roce
se k akci připojily sousední obce Dobřejovice, Herink a Popovičky. Trasa
pochodu bude vedena přes všechny uvedené obce včetně Modletic. Termín
konání je stanoven na 14.10.2017. Start účastníků bude v 10:00 hodin z nádvoří
zámku v Modleticích. Celková trasa pochodu bude cca10 km.
Zastupitelé berou na vědomí.
c) Vánoční divadelní představení 2017
Zastupitelé projednávali organizování vánočního divadelního představení 2017,
které se uskuteční dne 08.12.2017 od 20:00 v Zámeckém sále. Zastupitelé se
dohodli, že obec Modletice uhradí náklady na pořádání této společenské akce.
Zastupitelé berou na vědomí.
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5. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 21:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 14.10.2017
Zapisovatel: ……………………….

dne:

………………………..

Ověřovatelé: ………………………..

dne:

…………………………

………………………….

dne:

………………………….

………………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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