Obec Modletice
Modletice 6
251 01 Říčany

Zápis č. 16/2014
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 20.11.2014
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 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. K zveřejněnému programu byl vznesen návrh na vypuštění
původních bodů č. 8 a 9.

Návrh programu:
1) Projednání dodatku smlouvy o dílo o odvozu a likvidaci odpadů s firmou .A.S.A.,
spol. s r.o.
2) Projednání žádosti o stanovisko k prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
pro firmu Aquasped s.r.o.
3) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na vodovodní přípojku pro firmu City
Realex a.s.
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Modletice na rok 2015.
5) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2014.
6) Projednání vyplácení vánočního příspěvku seniorům.
7) Projednání pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2014“.
8) Projednání plánu inventarizace obce za rok 2014.
9) Projednání systému práce zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.
10) Projednání systému odpadového hospodářství na rok 2015.
11) Projednání plánu kulturních a společenských akcí na rok 2015, které bude obec
Modletice organizovat či podporovat.
12) Informace o chodu obecního úřadu.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č. 1/16/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program:
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1) Projednání dodatku smlouvy o dílo o odvozu a likvidaci odpadů s firmou .A.S.A.,
spol. s r.o.
2) Projednání žádosti o stanovisko k prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
pro firmu Aquasped s. r. o.
3) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na vodovodní přípojku pro firmu City
Realex a. s.
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Modletice na rok 2015.
5) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2014.
6) Projednání vyplácení vánočního příspěvku seniorům.
7) Projednání pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2014“.
8) Projednání plánu inventarizace obce za rok 2014.
9) Projednání systému práce zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.
10) Projednání systému odpadového hospodářství na rok 2015.
11) Projednání plánu kulturních a společenských akcí na rok 2015, které bude obec
Modletice organizovat či podporovat.
12) Informace o chodu obecního úřadu.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Szalaie a Ing. Miluši Reichovou.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (M. Reichová, J. Szalai),
nepřítomno
0
Zapisovatelem zápisu je Ing. Jiří Aron.

4. Projednávání bodů programu
1) Projednání dodatku smlouvy o dílo o odvozu a likvidaci odpadů s firmou .A.S.A.,
spol. s r.o.
Byl předložen dodatek smlouvy s firmou .A.S.A., spol. s r. o. na svoz komunálního,
separovaného a biologického odpadu z obce. Uvedeným dodatkem jsou stanoveny nové ceny
za svoz odpadu na období čtyř let. Dodatek smlouvy dále zpřesňuje povinnosti svozové firmy
a povinnosti obce. Platnost dodatku smlouvy je od počátku roku 2015. Zastupitelé smlouvu
projednali a souhlasí s jejím zněním.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (F. Němec, J. Szalai), nepřítomno 0
Usnesení č. 2/16/2014:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje dodatek smlouvy mezi obcí Modletice a firmou
.A.S.A., spol. s r. o. o svozu a likvidaci komunálního, separovaného a biologického odpadu
z obce.
2) Projednání žádosti o stanovisko k prodloužení platnosti povolení k nakládání
s vodami pro firmu Aquasped s. r. o.
Byla předložena žádost firmy Aquasped s. r. o. o stanovisko k prodloužení povolení nakládání
s povrchovými vodami. Jedná se o povolení k likvidaci dešťových vod z areálu firmy.
Předsedající informoval zastupitele o skutečnosti o nařízeném ústním jednání k projednání
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této žádosti. Předsedající navrhl vydat stanovisko k žádosti, až po nařízeném ústním
projednání. Zastupitelé s návrhem souhlasí a žádost bude znovu projednávána až po ústním
projednání.
Zastupitelé berou na vědomí.

3) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na vodovodní přípojku pro firmu City
Realex a.s.
Byla předložena projektová dokumentace s žádostí o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky
pro firmu City Realex a. s. Zastupitelé projednali předloženou projektovou dokumentaci a
souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě za následujících podmínek:
- přípojka bude provedena v souladu s pokyny obce pro
vodovodní přípojky (vodoměrná šachta apod.),
- montáž vodoměrné sestavy provede firma určená obcí
Modletice,
- před instalací vodoměrné sestavy uzavře firma s obcí smlouvu o
dodávkách vody.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č. 3/16/2014:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na
stavbu vodovodní přípojky pro firmu City Realex a. s. za následujících podmínek:
- přípojka bude provedena v souladu s pokyny obce pro
vodovodní přípojky (vodoměrná šachta apod.),
- montáž vodoměrné sestavy provede firma určená obcí
Modletice,
- před instalací vodoměrné sestavy uzavře firma s obcí smlouvu o
dodávkách vody.

4) Projednání návrhu rozpočtu obce Modletice na rok 2015.
Byl předložen návrh rozpočtu obce Modletice na rok 2015. Návrh rozpočtu je zveřejněn na
úřední desce obecního úřadu. Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu, který je navržen
jako vyrovnaný. Projednávání a schválení rozpočtu bude řešeno na zasedání zastupitelstva
dne 04.12.2014.
Zastupitelé berou na vědomí.

5) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2014.
Předsedající navrhl projednat pověření zastupitelstva pro starostu obce k provedení
rozpočtového opatření č. 8/2014. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č.4/16/2014:
Zastupitelstvo obce Modletice pověřuje starostu obce provést rozpočtové opatření č. 8/2014.
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6) Projednání vyplácení vánočního příspěvku seniorům.
Zastupitelé projednávali způsob vyplácení vánočního příspěvku seniorům v letošním roce.
Jelikož obec v budoucnu nebude moci využívat databázi obyvatel s jejich datem narození,
dohodli se zastupitelé na potřebě stanovit nová pravidla pro poskytování příspěvků.
Rozhodnutí o způsobu poskytování příspěvku bude učiněno na zasedání zastupitelstva dne
04.12.2014. Zpracováním návrhu jakým způsobem bude příspěvek poskytován, byl pověřen
výbor pro sociální potřeby a styk s veřejností.
Zastupitelé berou na vědomí.

7) Projednání pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2014“.
Zastupitelé projednali způsob organizování akce Rozsvěcení vánočního stromu 2014, která se
uskuteční dne 07.12.2014 od 15:00 do cca 18:00. Vzhledem k probíhající rekonstrukci
komunikací není možné pořádat akci u rybníka jako v loňském roce. Jako náhradní místo byla
určena plocha parkoviště u garáže za obecním úřadem. Zastupitelé se zároveň dohodli, že
obec Modletice uhradí náklady na pořádání této společenské akce. Zajištěním a organizací
akce je pověřen výbor pro požární ochranu, kulturu, sport a volný čas společně se starostou
obce.
Zastupitelé berou na vědomí.

8) Projednání plánu inventarizace obce za rok 2014.
Místostarostka obce seznámila zastupitele s návrhem plánu inventarizace obecního majetku za
rok 2014. Dle předloženého plánu bude provedena inventarizace obce v období od 01.01.2015
do 31.01.2015. Inventarizační komise obce je stanovena v následujícím složení:
předseda inventarizační komise:
Ing. Marta Šimrová
členové inventarizační komise:
Ing. František Němec,
Lenka Horníková,
Bc. Pavel Přibyl
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č.5/16/2014:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje plán inventarizace majetku obce za rok 2014.
k provedení inventarizace majetku obce Modletice dle stavu ke dni 31.12.2014.

9) Projednání systému práce zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.
Zastupitelé projednávali návrh systému a dělby práce pro následující období. Každý ze
zastupitelů bude mít ve své kompetenci určitou oblast správy obce. Jednotlivé spravované
oblasti jsou v souladu se statutem výborů obce a odpovědnost za plnění úkolu ponesou
předsedové výborů. Výbory, starosta a místostarostové budou zpracovávat přidělená témata a
předkládat návrhy zastupitelstvu obce. Průběžně bude probíhat kontrola a plnění zadaných
úkolů. Výbory budou pravidelně informovat o své činnosti včetně provádění zápisů.
Zastupitelé berou na vědomí.

10) Projednání systému odpadového hospodářství na rok 2015.
Zastupitelé projednávali způsob stanovení cen za svoz odpadu na rok 2015. V souvislosti
s úpravou legislativy je třeba připravit veřejnou vyhlášku o likvidaci odpadů v obci.
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Zastupitelé se dohodli, že rozhodnutí o cenách za svoz odpadu bude učiněno na zasedání
zastupitelstva dne 04.12.2014. Zpracováním návrhu na stanovení cen za odpady je pověřen
výbor pro odpadové hospodářství, životní prostředí a školství.
Zastupitelé berou na vědomí.

11) Projednání plánu kulturních a společenských akcí na rok 2015, které bude obec
Modletice organizovat či podporovat.
Předseda výboru pro kulturu pan Szalai seznámil zastupitele s kalendářem plánovaných
kulturních akcí v obci Modletice na rok 2015. Zastupitelé se dohodli na zveřejnění kalendáře
na webových stránkách obce a v Modletickém věstníku. Zároveň se dohodli na vytvoření
seznamu kulturních akcí organizovaných a podporovaných obcí Modletice. Seznam bude
zpracován do příštího zastupitelstva, kde bude projednán způsob podpory ze strany obce.
Zastupitelé berou na vědomí.

12) Informace o chodu obecního úřadu.
Informace o probíhající výstavbě rekonstrukce komunikací
Starosta seznámil zastupitelé s průběhem výstavby rekonstrukce místních komunikací.
Vzhledem k nutným vícepracím na zpevňování podloží komunikace došlo k prodloužení
termínu dokončení stavby. Podle plánu stavební firmy bude v termínu mezi 08.12.12.12.2014 probíhat pokládka asfaltů. Zastupitelé upozorňovali na vhodnost úklidu
skládek materiálu na stavbě před provedením asfaltů. Zastupitelé se dohodli, že netrvají na
úklidu skládek před pokládkou asfaltů, pokud by tento požadavek měl za důsledek
posunutí termínu asfaltování.
Zastupitelé berou na vědomí.
Jmenování chybějících členů do výborů obce
Předsedové výborů předložili následující návrhy na obsazení členů výborů:
a) finanční výbor
předseda:
Bc. Pavel Přibyl
členové:
Jiřina Ondráčková
Romana Černá
b) kontrolní výbor
předseda:
Martin Zahálka
členové:
Ing. Miluše Reichová
Alena Křížová
c) výbor pro životní prostředí, odpadové hospodářství a školství
předseda:
Ing. Miluše Reichová
členové:
Jiří Szalai
Martin Zahálka
Miroslav Petržílek
Veronika Dvořáčková
d) výbor pro sociální oblast a styk s veřejností
předseda:
Bc. Pavel Přibyl
členové:
Jiří Szalai
Ing. Miluše Reichová
Ludmila Hanušová
Roman Hanuš
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e) výbor pro požární ochranu, kulturu, sport a volný čas
předseda:
Jiří Szalai
členové:
Martin Zahálka
Bc. Pavel Přibyl
Luboš Škába
Marie Pevná
Zastupitelé s návrhy na jmenování členů výborů souhlasí.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 0
Usnesení č.6/16/2014:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje členy výborů obce v následujícím obsazení:
a) finanční výbor
předseda:
Bc. Pavel Přibyl
členové:
Jiřina Ondráčková
Romana Černá
b) kontrolní výbor
předseda:
Martin Zahálka
členové:
Ing. Miluše Reichová
Alena Křížová
c) výbor pro životní prostředí, odpadové hospodářství a školství
předseda:
Ing. Miluše Reichová
členové:
Jiří Szalai
Martin Zahálka
Miroslav Petržílek
Veronika Dvořáčková
d) výbor pro sociální oblast a styk s veřejností
předseda:
Bc. Pavel Přibyl
členové:
Jiří Szalai
Ing. Miluše Reichová
Ludmila Hanušová
Roman Hanuš
e) výbor pro požární ochranu, kulturu, sport a volný čas
předseda:
Jiří Szalai
členové:
Martin Zahálka
Bc. Pavel Přibyl
Luboš Škába
Marie Pevná
Informace o dotacích na opravu drobných sakrálních staveb
Starosta obce informoval zastupitele o plánovaném dotačním titulu na opravu sakrálních
staveb. Otevření dotačního titulu je plánováno na prosinec 2014. Zastupitelé konstatovali, že
ze strany obce je zájem o provedení oprav místních drobných sakrálních staveb a v případě
možnosti vyhlášení zmíněného dotačního titulu budou věc dále projednávat. Zastupitelé
budou nadále informováni o výzvě a o podmínkách k podání žádosti o dotaci. Informováním
o tomto dotačním titulu je pověřen starosta obce.
Zastupitelé berou na vědomí.
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5. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 23:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 30.11.2014

Zapisovatel: ……………………….

dne:

………………………..

Ověřovatelé: ………………………..

dne:

…………………………

………………………….

dne:

………………………….

………………………….

dne:

………………………….

Starosta:
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