Zápis č. 5/2015
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 01.04.2015
v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing. Němec František, Szalai Jiří, Bc. Přibyl Pavel, Zahálka Martin
(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 a v době zahájení jsou
přítomni 4 členové 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. Byl vznesen návrh na doplnění programu o nový bod č. 7.

Návrh programu:
1) Projednání možnosti prodeje silničních panelů z komunikace na Chválově.
2) Projednání žádosti firmy Agro Jesenice a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do
obce Modletice.
3) Projednání návrhu na vyřazení nepoužitelného majetku obce z evidence majetku.
4) Projednání žádosti o stanovisko ke stavbě rodinných domů v obci.
5) Projednání nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
7) Rozpočtové opatření č. 2/2015.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 3 (M. Reichová, M. Šimrová,
M. Zahálka)
Usnesení č.1/5/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
1) Projednání možnosti prodeje silničních panelů z komunikace na Chválově.
2) Projednání žádosti firmy Agro Jesenice a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do
obce Modletice.
3) Projednání návrhu na vyřazení nepoužitelného majetku obce z evidence majetku.
4) Projednání žádosti o stanovisko ke stavbě rodinných domů v obci.
5) Projednání nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
7) Rozpočtové opatření č. 2/2015.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Františka Němce a pana Jiřího Szalaie a
za zapisovatele zápisu Ing. Jiřího Arona.
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O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 3 (M. Reichová, M. Šimrová,
M. Zahálka)

4. Projednávání bodů programu
1) Projednání možnosti prodeje silničních panelů z komunikace na Chválově.
Zastupitelé projednávali možnost prodeje silničních panelů z komunikace na Chválově.
Zastupitelé se dohodli, že zváží možnosti jejich použití pro potřeby obce. Pokud nebude,
nalezeno využití panelů do budoucna budou se zastupitelé jejich prodejem dále zabývat.
Zastupitelé berou na vědomí.

2) Projednání žádosti firmy Agro Jesenice a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do
obce Modletice.
Byla doručena žádost firmy AGRO Jesenice a.s. o povolení vjezdu zemědělských vozidel s
hmotností nad 6 tun. Jedná se o průjezdy vozidel, zajišťujících zemědělskou výrobu
v průběhu vegetačního období 2015, tedy v termínu od 15.04. – 30.11.2015. Součástí žádosti
je seznam vozidel, kterých se žádost týká.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 2 (M. Reichová, M. Šimrová,)
Usnesení č.2/5/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení vjezdu do obce pro vozidla firmy AGRO Jesenice a.s.,
které mají vyšší hmotnost než 6 tun a budou v období od 15.04.2015 do 30.11.2015 zajišťovat
zemědělskou výrobu.

3) Projednání návrhu na vyřazení nepoužitelného majetku obce z evidence majetku.
Během inventarizace obce byl připraven návrh na vyřazení nepoužitelného majetku obce.
Jedná se o majetek, který je veden v evidenci, ale je nefunkční, poškozen, spotřebován nebo
jinak nepoužitelný. Byl předložen seznam toho nepoužitelného majetku s návrhem na jeho
vyřazení. Zastupitelé návrh projednali a s vyřazením tohoto majetku z evidence souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 2 (M. Reichová, M. Šimrová,)
Usnesení č.3/5/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení následujícího nepoužitelného majetku obce:
Vyřazení nepoužitelného majetku obce Modletice v roce 2015
č. karty
1008

název

počet
1

Stůl psací

1010

Skříň světlá

1

1073

Kontejner - kovový

1

1125

Winroute - software

1

1129

Software - majetek

1

1130

Digitální fotoaparát PENTAX

1
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1165

Hasicí přístroj - práškový P6 TE

1

1166

Hasicí přístroj - vodní 9V KT

1

1171

Holiny protipořezové

1

1178

Internetové připojení (router)

1

1185

Čerpadlo na vodu

1

1187

Letecký snímek - CD ROM (2005)

1

1188

Letecký snímek - CD ROM (2005)

1

1195

Počítač COMES

1

1218
1282

Svítilna do auta
COMES office (software)

1
1

1294

Systém ASPI (software)

1

2005

Koš drátěný

1

2006

Koš drátěný

1

2007

Koš drátěný

1

2008
2009

Koš drátěný
Koš drátěný

1
1

2010

Koš drátěný

1

2011

Koš drátěný

1

2012

Koš drátěný

1

2013

Koš drátěný

1

2025

Regál drátěný

1

2026

Regál drátěný

1

2027

Regál drátěný

1

2028

Regál drátěný

1

2067

Lednice CALEX

1

4) Projednání žádosti o stanovisko ke stavbě rodinných domů v obci.
Zastupitelé projednali žádost o stanovisko k možné výstavbě řadových rodinných domů
v některé z lokalit v obci Modletice. Zastupitelé žádost projednali a s ohledem na územní plán
obce, který preferuje izolované rodinné domy s plochou pozemku cca 800 m2, bude vydáno
negativní stanovisko.
Zastupitelé berou na vědomí.

5) Projednání nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
Byl předložen nový jednací řád zastupitelstva obce. Jednací řád byl zpracován v rámci
prováděné aktualizace vnitřních směrnic obce. Zastupitelé se seznámili s obsahem návrhu
jednacího řádu a s jeho zněním souhlasí.
O návrhu na schválení jednacího řádu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 2 (M. Reichová, M. Šimrová,)
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Usnesení č.4/5/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje nový jednací řád zastupitelstva obce jako vnitřní směrnici obce.

6) Informace o chodu obecního úřadu.
a. kontejner na obecní odpad
Zastupitelé byli seznámeni s problematikou likvidace odpadu vzniklého z čištění komunikací.
Vzhledem k tomu, že v budoucnu bude probíhat pravidelné čištění komunikací, je třeba
zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zastupitelé projednávali možnost zakoupení kontejneru pro
obec, do kterého by se odpad ukládal a následně vyvážel na skládku. Byla také projednávána
varianta poskytnutí kontejneru od firem zabývajících se odvozem odpadu. Tato varianta bude
prověřena a případný nákup kontejneru bude dále projednáván.
Zastupitelé berou na vědomí.

b. jednání s okolními obcemi
Starosta obce informoval zastupitele o proběhlém jednání se zástupci okolních obcí. Tato
jednání se uskutečňují v pravidelně a jsou na nich řešeny témata týkající se společných zájmů
sousedních obcí. Jedná se především o zajištění bezpečnosti v obcích formou spolupráce
s Policií ČR, či zajištění obecní policie. Dále se řeší problematika propojení cest pro pěší mezi
sousedními obcemi, zajišťování veřejné dopravy apod.
Zastupitelé berou na vědomí.
c. plocha pro obecní bioodpad
Během realizace projektů revitalizací zeleně v obci bylo s vlastníky pozemků dohodnuto, že
bioodpad vzniklý při údržbě obecních ploch nebude již ukládán v lokalitě bývalého
zámeckého parku. Starosta informoval zastupitele obce o potřebě vzniku nové lokality pro
ukládání bioodpadu. Ta bude zřízena v okolí současného In-line hřiště.
Zastupitelé berou na vědomí.

7) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2015.
Předsedající navrhl projednat pověření zastupitelstva pro starostu obce k provedení
rozpočtového opatření č. 2/2015. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 2 (M. Reichová, M. Šimrová,)
Usnesení č.5/5/2015:
Zastupitelstvo obce Modletice pověřuje starostu obce provést rozpočtové opatření č. 2/2015.
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5. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 22:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 10.04.2015

Zapisovatel: ……………………….

dne:

………………………..

Ověřovatelé: ………………………..

dne:

…………………………

………………………….

dne:

………………………….

………………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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