Zápis č. 5/2022
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 04. 05. 2022
v 19:00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Hanuš Libor, Ing. Němec František, Ing. Reichová Miluše, Szalai
Jiří, Ing. Šimrová Marta,
Omluven: Zahálka Martin do 20:00; přítomen od bodu 5
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. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce Modletice za rok 2021.
2. Projednání závěrečného účtu obce Modletice za rok 2021.
3. Projednání účetní závěrky obce Modletice za rok 2021.
4. Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2021.
5. Projednání návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a
Popovičky.
6. Projednání návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
7. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2022.
8. Projednání změny obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2016 o nočním klidu.
9. Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „CAT Zeppelin Modletice – školící
centrum“.
10. Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou HOSS a.s. na dílo „Rekonstrukce objektu
čp. 21 v Modleticích.
O návrhu programu a jeho navržené změně bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (M. Zahálka)
Usnesení č. 1/5/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce Modletice za rok 2021.
2. Projednání závěrečného účtu obce Modletice za rok 2021.
3. Projednání účetní závěrky obce Modletice za rok 2021.
4. Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2021.
5. Projednání návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a
Popovičky.
6. Projednání návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
7. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2022.
8. Projednání změny obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2016 o nočním klidu.
9. Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „CAT Zeppelin Modletice – školící
centrum“.
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10. Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou HOSS a.s. na dílo „Rekonstrukce objektu
čp. 21 v Modleticích.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Libora Hanuše a Jiřího Szalaie a za zapisovatele
Ing. Martu Šimrovou.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (M. Zahálka).
4. Projednání bodů programu
1) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce Modletice za rok 2021.
Starosta informoval zastupitele o proběhlém přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno dne 13.10.2021 (Dílčí přezkoumání hospodaření) a dále 6.04.2022
(Závěrečné přezkoumání hospodaření) firmou ATLAS AUDIT s.r.o. Podle písemného vyjádření
v závěru Zprávy o výsledku hospodaření z 6.4.2022 nebyly při přezkoumání hospodaření
územního celku obec Modletice za rok 2021 zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva
o přezkumu hospodaření byla zveřejněna na úřední desce obce společně s návrhem závěrečného
účtu obce za rok 2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
2) Projednání závěrečného účtu obce Modletice za rok 2021.
Byl předložen Závěrečný účet obce za rok 2021. Návrh Závěrečného účtu spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce byly řádně zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce a
na internetových stránkách obce. Ke zveřejněnému návrhu nebyly doručeny žádné připomínky.
Zastupitelé předložený návrh projednali, nevznesli k návrhu žádné připomínky a s předloženým
zněním Závěrečného účtu obce za rok 2021 souhlasí bez výhrad.
O návrhu na schválení závěrečného účtu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (M. Zahálka)
Usnesení č. 2/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje Závěrečný účet obce Modletice za rok 2021
v předloženém znění bez výhrad.
3) Projednání účetní závěrky obce Modletice za rok 2021.
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky obce Modletice byly předloženy následující
dokumenty:
- Rozvaha k 31.12.2021,
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021,
- Příloha k 31.12.2021,
- Výkaz o rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2021,
- Návrh závěrečného účtu obce Modletice za rok 2021.
Zastupitelé předložené dokumenty projednali a souhlasí s tím, že účetní závěrka poskytuje v
rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce Modletice.
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Hospodářský výsledek za rok 2021 bude převeden na účet hospodářských výsledků z
předcházejících účetních období.
O návrhu na schválení účetní závěrky bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (M. Zahálka)
Usnesení č. 3/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 a schvaluje, že
hospodářský výsledek za rok 2021 bude převeden na účet hospodářských výsledků z
předcházejících účetních období.
4) Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2021.
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky MŠ Modletice jako příspěvkové organizace obce byly
předloženy ke schválení následující dokumenty:
- Přehled o pohybu dlouhodobého majetku, období 12/2021,
- Rozvaha, období 12/2021,
- Výkaz zisku a ztráty, období 12/2021,
- Příloha, období 12/2021.
O návrhu schválit účetní závěrku MŠ Modletice za rok 2021 bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (M. Zahálka)
Usnesení č.4/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje účetní závěrku MŠ Modletice za rok 2021.
5) Projednání návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a
Popovičky.
Zastupitelé obce Modletice projednali předložený návrh smlouvy o zřízení dobrovolného svazku
obcí, ustaveného za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování povinné školní
docházky dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí svazku. V diskuzi nebyly ke
smlouvě vzneseny žádné připomínky.
O návrhu smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (M. Reichová), nepřítomno 0
Usnesení č.5/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje návrh smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí
Herink, Modletice a Popovičky.
6) Projednání návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky.
Zastupitelé obce projednali návrh stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a
Popovičky. Do stanov byly zapracovány připomínky zastupitelů obce Modletice a připomínky obcí
Herink a Popovičky.
O návrhu stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice a Popovičky bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (M. Reichová), nepřítomno 0
Usnesení č. 6/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje návrh stanov dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice
a Popovičky.
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7) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2022.
Předsedající navrhl projednat pověření starosty obce zastupitelstvem k provedení rozpočtového
opatření č. 5/2022.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č. 7/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje pověření pro starostu obce provést rozpočtové opatření
č. 5/2022.

8) Projednání změny obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2016 o nočním klidu.
Byl projednán návrh změn obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2016 o nočním klidu v souladu
s platnou legislativou.
Zastupitelstvo bere návrh na vědomí.

9) Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „CAT Zeppelin Modletice – školící
centrum“.
Byla projednána žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu
„CAT Zeppelin Modletice – školící centrum“. Po prověření, zda je tato stavba v souladu
s územním plánem, bude tato žádost zastupitelstvem dále projednána.
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí.

10) Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou HOSS a.s. na dílo „Rekonstrukce
objektu čp. 21 v Modleticích.
Byl projednán dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou HOSS a.s. na dílo „Rekonstrukce objektu čp.
21 v Modleticích, kterým se prodlužuje termín ukončení stavebních prací a termín pro předání a
převzetí díla do 30.9.2022.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č. 8/5/2022:
Zastupitelstvo obce Modletice souhlasí s uzavřením dodatkem č. 1 smlouvy o dílo s firmou HOSS
a.s. na dílo „Rekonstrukce objektu čp. 21 v Modleticích.
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5. Závěr
Zasedání zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 22:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 4.5.2022

Zapisovatel: Šimrová Marta Ing.

Ověřovatelé: Hanuš Libor Ing.

Szalai Jiří

Starosta:

Aron Jiří Ing.

………………..

dne:

………………………..

…………………..

dne:

…………………………

………………….

dne:

………………………….

……………….

dne:

………………………….
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