Zápis č. 3/2022
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 02. 03. 2022
v 19:00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Hanuš Libor, Ing. Němec František, Ing. Reichová Miluše,
Ing. Šimrová Marta, Zahálka Martin, Szalai Jiří (oznámen pozdní příchod),
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, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Program zasedání
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem programu, který byl zveřejněn na úřední desce.
Návrh programu:
1. Projednání návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
2. Projednání návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí.
3. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022.
4. Projednání návrhu dohody mezi obcemi o spolupráci při zajištění povinné školní docházky
v jiné obci.
5. Projednání nabídky na vypracování krajinářského projektu „Revitalizace části lokálního
biocentra podél Dobřejovického potoka“.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(J. Szalai)
Usnesení č. 1/3/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1. Projednání návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
2. Projednání návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí.
3. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022.
4. Projednání návrhu dohody mezi obcemi o spolupráci při zajištění povinné školní docházky
v jiné obci.
5. Projednání nabídky na vypracování krajinářského projektu „Revitalizace části lokálního
biocentra podél Dobřejovického potoka“.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Libora Hanuše a Ing. Martu Šimrovou a
za zapisovatele Ing. Jiřího Arona.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(J. Szalai)
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4. Projednání bodů programu
1) Projednání návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
Zastupitelé projednávali návrh stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
Stanovy svazku vymezují práva a povinnosti pro členy svazku a definují pravidla fungování
svazku. Ke stanovám byly vzneseny připomínky, které budou do stanov zapracovány. Po
zapracování připomínek bude stanovy zastupitelstvo obce dále projednávat.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
2) Projednání návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí.
Zastupitelé projednávali návrh smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcemi Herink, Modletice
a Popovičky. Uvedené obce hodlají založit svazek obcí za účelem plnění úkolů v oblasti školství,
zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území
členských obcí. K návrhu smlouvy byly vzneseny připomínky, které budou do smlouvy
zapracovány a návrh smlouvy bude zaslán k připomínkám obcím Herink a Popovičky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022
Předsedající navrhl projednat pověření starosty obce zastupitelstvem k provedení rozpočtového
opatření č. 3/2022.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(M. Reichová)
Usnesení č. 2/3/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje pověření pro starostu obce provést rozpočtové opatření
č.3/2022.
4) Projednání návrhu dohody mezi obcemi o spolupráci při zajištění povinné školní
docházky v jiné obci.
Zastupitelé projednávali návrh dohody mezi obcemi o spolupráci při zajištění povinné školní
docházky v jiné obci. Na základě této dohody nabídne obec Modletice volné kapacity v nově
vznikající Základní škole v Modleticích obcím Herink a Popovičky. Zastupitelé souhlasí
s uzavřením této dohody s obcemi Herink a Popovičky.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(M. Reichová)
Usnesení č. 3/3/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzavření dohody o spolupráci při zajištění povinné školní
docházky v jiné obci. Dohoda bude uzavřena s obcemi Herink a Popovičky.

5) Projednání nabídky na vypracování krajinářského projektu „Revitalizace části
lokálního biocentra podél Dobřejovického potoka“.
Byla předložena nabídka na vypracování krajinářského projektu „Revitalizace části lokálního
biocentra podél Dobřejovického potoka“ od firmy LIVING IN GREEN s.r.o. za cenu 262 000,- Kč
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bez DPH. Na základě této nabídky bude zpracována projektová dokumentace na revitalizaci ploch
ÚSES pro lokalitu zvanou V rybníčkách. Zastupitelé s předloženou nabídkou souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(M. Reichová)
Usnesení č. 4/3/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vydání objednávky na vypracování krajinářského
projektu „Revitalizace části lokálního biocentra podél Dobřejovického potoka“ od firmy LIVING
IN GREEN s.r.o. za cenu 262 000,- Kč bez DPH.

5. Závěr
Zasedání zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 21:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 12.03.2022

Zapisovatel: ……………………….

dne:

………………………..

Ověřovatelé: ………………………..

dne:

…………………………

………………………….

dne:

………………………….

………………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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