Zápis č. 10/2021
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 3.11.2021
v 19:00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Němec František, Ing. Reichová Miluše, Szalai Jiří, Ing. Šimrová
Marta, Zahálka Martin
Omluveni: Ing. Hanuš Libor
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 dlouhodobé strategie obce při zajištění plnění zákonné povinnosti obce
v oblasti výchovy a vzdělávání podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Projednání návrhu Smlouvy o umístění Z-boxu.
3. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Modletice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
4. Projednání DPČ a DPP s členy zastupitelstva pro rok 2022.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 10/2021.
6. Projednání poskytnutí vánočního příspěvku seniorům obce 2021.
7. Projednání dalšího postupu obce ve věci žaloby na úhradu nájemného za pozemky veřejné
zeleně.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
Usnesení č.1/10/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1. Projednání dlouhodobé strategie obce při zajištění plnění zákonné povinnosti obce
v oblasti výchovy a vzdělávání podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Projednání návrhu Smlouvy o umístění Z-boxu.
3. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Modletice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
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4.
5.
6.
7.

Projednání DPČ a DPP s členy zastupitelstva pro rok 2022.
Projednání rozpočtového opatření č. 10/2021.
Projednání poskytnutí vánočního příspěvku seniorům obce 2021.
Projednání dalšího postupu obce ve věci žaloby na úhradu nájemného za pozemky veřejné
zeleně.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing Františka Němce a Jiřího Szalaie a za zapisovatele
Ing. Martou Šimrovou.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
4. Projednání bodů programu
1) Projednání dlouhodobé strategie obce při zajištění plnění zákonné povinnosti obce
v oblasti výchovy a vzdělávání podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Starosta obce seznámil zastupitele se skutečným stavem počtu dětí a vývojem v počtu dětí
v souladu s demografickými studiemi, pro které je nutné zajistit plnění zákonné povinnosti obce
v oblasti výchovy a vzdělávání. Současně předložil varianty řešení nedostatku kapacit pro základní
vzdělávání modletických dětí v budoucnosti. Nejbližší budoucnost obec Modletice řeší zahájenou
výstavbou 1. stupně ZŠ v rekonstruovaném obecním objektu č.p. 19. Výstavba je organizovaná
tak, aby ve školním roce 2022/2023 mohla být zahájena výuka v 1. třídě ZŠ pro 24 – 30 dětí.
Starosta obce dále seznámil zastupitele s dalšími možnostmi výstavby nové školy na katastrálním
území Modletic spolu s kalkulací nákladů na tuto výstavbu. Z diskuze vyplynulo stanovisko
předložit sousedním obcím návrh na spoluúčast při realizaci projektu vybudování nové základní
školy na katastrálním území obce Modletice s tím, že spoluúčast předpokládá smluvní zajištění
podílu na využití kapacity základní školy, podílu na realizovaných investičních nákladech včetně
úvěru a včetně zajištění školského obvodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
2) Projednání návrhu Smlouvy o umístění Z-boxu
K projednání byl předložen návrh smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o. (Provozovatel) pro
umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování. Zastupitelstvo obce (Smluvní partner)
projednalo úhradu za pronájem užívání plochy pro 6místný box ve výši 7 200 Kč/ročně a změnu
předložené smlouvy vypuštěním bodu 2.6. smlouvy, který zavazoval obec Modletice, že v okruhu
500 m od boxu provozovatele neumožní třetí osobě užívání plochy či jiné věci sloužící k vydávání
zásilek.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
Usnesení č. 2/10/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Zásilkovna s.r.o za podmínky že ve smlouvě bude vypuštěn
bod 2.6 této smlouvy.
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3) Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Modletice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Předmětem projednání byla Obecně závazná vyhláška obce Modletice o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového
hospodářství na území obce Modletice. Stanovuje mj., že každý je povinen odpad odkládat na
místa určená obcí, oddělené soustřeďování jednotlivých položek odpadu, soustřeďování papíru,
platů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu, sběr a svoz objemného odpadu a soustřeďování směsného komunálního
odpadu.
O návrhu vyhlášky bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
Usnesení č. 3/10/2021:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Modletice č. o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
4) Projednání DPČ a DPP s členy zastupitelstva obce pro rok 2022.
Předsedající 1. J. Aron oznámil že je ve střetu zájmů.
Zastupitelstvo obce projednávalo uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Ing. Jiřím
Aronem. Předmětem této dohody je provádění inženýrských činností dle výkonových fází
stavebních projektů. Činnosti, které jsou předmětem této dohody, svým charakterem přesahují
rozsah činností a agend, které spadají do úkolů a povinností starosty obce. Ing. Jiří Aron tyto
činnosti provádí pro obec Modletice na základě svého vzdělání a své odborné způsobilosti.
Prováděná činnost je hrazena na základě výkazu práce sazbou 859 Kč/hod
O návrhu bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (Reichová Miluše, Aron Jiří), nepřítomno 1 (Hanuš
Libor)
Usnesení č. 4/10/2021:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzavření dohody o provedení práce se starostu obce
Modletice Ing. Jiřím Aronem na provádění inženýrských činností dle výkonových fází stavebních
projektů obce.
5) Projednání rozpočtového opatření č. 9/2021.
Předsedající navrhl projednat pověření starosty obce zastupitelstvem k provedení rozpočtového
opatření č. 9/2021.
O návrhu bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
Usnesení č. 5/10/2021:
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Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje pověření starosty obce k provedení rozpočtového opatření
č. 9/2021.
6) Projednání poskytnutí vánočního příspěvku seniorům obce 2021
Zastupitelé navrhli vyplacení vánočního příspěvku ve výši 1000 Kč pro seniory, kteří mají trvalý
pobyt v obci a kterým je 63 a více let. Zároveň navrhli, že příspěvek bude vyplácen shodně jako v
minulých letech těm seniorům, jejichž domácnost nemá ke dni vyplácení žádný splatný závazek
vůči obci. Příspěvek budou osobně roznášet zastupitelé obce nebo bude vyplacen obecním úřadem.
O stanovisku k návrhu smlouvy bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
Usnesení č. 6/10/2021:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vyplácení vánočního příspěvku seniorům ve výši 1 000
Kč. Příspěvek bude poskytnut trvale hlášeným občanům Modletic, kterým je 63 a více let.
Příspěvek bude vyplacen pouze těm seniorům, jejichž domácnost nemá ke dni vyplácení žádný
splatný závazek vůči obci. Příspěvek bude vyplacen na základě žádosti, kterou žadatel podepíše
při předávání příspěvku.
7) Projednání dalšího postupu obce ve věci žaloby na úhradu nájemného za pozemky
veřejné zeleně.
Předmětem projednání byla odpověď právního zástupce p. Vaništy na nabídku obce Modletice ze
dne 13. října 2021, která se týkala náhrady za pozemky veřejné zeleně v obci Modletice.
Zastupitelstvo se shodlo, že nesouhlasí s požadovanou výší náhrady. Zastupitelstvo obce dá
vypracovat nový odhad ceny na předmětné pozemky a dále bude usilovat o odkup jednotlivých
částí předmětných pozemků.
O stanovisku k návrhu smlouvy bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (Hanuš Libor)
Usnesení č. 7/10/2021:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s požadovanou výší náhrady a pověřuje starostu obce k zajištění
vypracování nové odhadní ceny předmětných pozemků.

10. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 23:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2021

Zapisovatel: ……………………….

dne:
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………………………..

Ověřovatelé: ……………………….

dne:

……………………….

……………………….

dne:

………………………….

……………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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