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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Modletice
Modletice 6,
IČ: 00640158
DIČ: CZ00640158
Číslo účtu:13322201/0100
Telefon: 323 637 107, 323 637 187
ID datové schránky: bdmbgms
E-mail: obec@modletice.cz
www.modletice.cz

Úřední hodiny úřadu
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
pondělí a středa
07:30 - 12:00
14:00 - 17:00
Telefon: 323 637 107
DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO

Úřední hodiny starosty obce
pondělí a středa
14:00 - 17:00
Telefon: 725 021 855

Obecní policie
V Modleticích působí
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3, 252 42 Vestec
www: www.opvestec.cz
E-mail: info@opvestec.cz
telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus
735 172 189, radek.bus@opvestec.cz
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Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha: 608 024 821

Hlášení ostatních závad
Závady a poruchy v obci můžete hlásit
telefonicky na
tel. číslo: 323 637 187
e-mailem: obec@modletice.cz
Popis poruchy
Prosíme o co nejkonkrétnější popis poruchy
(v případě e-mailové komunikace můžete
přidat i fotografii aktuálního stavu)
V případě hlášení nefunkční lampy prosíme
o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci.

Dostávejte novinky z obce do Vašeho
chytrého mobilu pomocí aplikace
V obraze:

ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 4. 8. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje nejvhodnější
nabídku podanou do výběrového řízení na
veřejnou zakázku „ZŠ Modletice – Stavební
úpravy a přístavba stávajících kancelářských a

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 8/5/2021 ze dne 2.6.2021 a revokaci
usnesení č. 9/5/2021 ze dne 2.6.2021 a
schvaluje přípravu nového smluvního dokumentu mezi obcí Modletice a firmou HOPI
Properties s.r.o. vypracovaného na základě
právního stanoviska.

obce
seznámil
zastupitele
skladových prostor v objektu Modletice 19 za Starosta
s
předloženou
projektovou
dokumentací
účelem změny užívání pro Základní školu Modletice č.p. 19“, a to nabídku firmy PKbau s.r.o. „Nástavba a stavební úpravy Modletice č.p.
a na základě výsledku výběrového řízení zastu- 63. K předložené projektové dokumentaci
pitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi bude nutné prověřit její soulad s uzemním
obcí Modletice a firmou PKbau s.r.o. na reali- plánem. Následně bude věc dále projednávázaci stavby „ZŠ Modletice – Stavební úpravy a na.
přístavba stávajících kancelářských a skladových prostor v objektu Modletice 19 za účelem
změny užívání pro Základní školu Modletice

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 1. 9. 2021

č.p. 19“ za cenu 16 388 888,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu
na výkon Technického dozoru stavebníka
v rámci stavby „ZŠ Modletice - Stavební úpravy a přístavba stávajících kancelářských a
skladových prostor v objektu Modletice 19 za

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pokračovat v jednání s firmou Eurowag – W.A.G payment solution a.s. o změně jejího investičního záměru a o konkretizaci podmínky obce
vztahující se k jeho realizaci.

účelem změny užívání pro Základní školu Zastupitelstvo obce schvaluje návrh uzavřít, na
Modletice č. p. 19“ mezi obcí Modletice a základě obdržené nabídky a výsledku upřesňufirmou Luděk Francán za cenu 325 000,- Kč jícího jednání, mezi obcí Modletice a spolkem
bez DPH.
Wilson tenis centrum z.s. smlouvu o spolupráZastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění zá-

ci.

měru na pronájem nebytových prostor Zastupitelstvo obce Modletice podmiňuje
v budově Modletice č. p. 6 pro provozování jednání o sponzorském daru splněním
služeb obyvatelstvu - kadeřnické služby.

smlouvy mezi obcí Modletice a spolkem
Modletice sobě z.s. ze dne 12.8.2020.
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 9/21
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Výběr ze zápisu zastupitelstva ze
dne 1. 9. 2021 (pokračování ze str. 3)

nizace. Společně se zřizovací listinou zastupitelstvo schvaluje její přílohy, které tvoří Soupis svěřeného majetku, Smlouva o výpůjčce
nemovitého majetku a Smlouva o výpůjčce
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy movitých věcí.
o poskytování finančního příspěvku na nein- Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje
vestiční výdaje ZŠ Průhonice s podmínkou oprávnění starosty obce podepsat Smlouvu o
respektování připomínek formulovaných při dílo na Rekonstrukci objektu č.p. 21 Modletijejím projednání.
ce se zhotovitelem, jehož nabídka bude na
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy
o poskytování finančního příspěvku na neinvestiční výdaje ZŠ Čestlice s podmínkou respektování připomínek formulovaných při
jejím projednání.

základě výběrového řízení vyhodnocena jako
nejvhodnější.

Obec bude mít v roce 2022 svůj
1. stupeň základní školy a dvě
ordinace.

nedávné doby měla pronajaté firma SOPO,
bylo na jednáních zastupitelstva zvažováno
několik možností. Jednou z nich bylo využít
tyto uvolněné prostory pro vybudování
1. stupně základní školy. Realizací tohoto
záměru by se na několik roků odstranil problém, který vyplývá z celkového nedostatku
kapacit v základních školách v našem regionu,
a v jehož důsledku byla také na příklad i nově
omezena možnost umístit naše prvňáčky do
průhonické základní školy. Na tomto základě,
a vzhledem k zákonné povinnosti obce zajistit
pro „své“ děti základní vzdělání, bylo rozhodnuto o realizaci jedné z variant projektu, který byl na zasedání zastupitelstva konaného
dne 2.2.2020 zařazen do Strategického plánu
rozvoje naší obce.

Zastupitelstvo obce Modletice požaduje, aby
Projektová dokumentace a následná realizace rekonstrukce objektu č.p. 63 byly
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje no- v souladu se závazným regulativem Územnívou zřizovací listinu příspěvkové organizace ho plánu a ustanoveními stavebního zákona.
obce Modletice s názvem Základní škola a
-MŠ + FNmateřská škola Modletice, příspěvková orga-

V několika minulých číslech Věstníku jsme
vás průběžně informovali o již v posledních
letech realizovaných obecních investičních
akcích. Namátkou jmenuji novou hasičárnu,
mateřskou školu, komunikaci II/101 atd.
V tomto článku bych rád upozornil na další
dva, téměř současně připravované, a i realizované rozvojové projekty investičního charakteru, jejichž cílem je dále zvýšit úroveň
občanské vybavenosti obyvatel obce.
V roce 2020 ukončená a obdivovaná rekonstrukce a modernizace modletické mateřské
školy, jejíž kapacita se zdvojnásobila na 48
dětí, se „odehrála“ přibližně v původních prostorách. Pro efektivní využití prostor ve zbývající části budovy číslo popisné 19, které do
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Co tato varianta představuje? V uvolněných
prostorech, v „sousedství“ mateřské školy,
bude v září zahájena rekonstrukce, jejímž
cílem je postupně otevírat každý školní rok

INFORMACE Z OBCE

(pokračování ze str. 4) jednu další třídu 1.
stupně základní školy s kapacitou pro 26 dětí.
Konkrétně to znamená, že v září 2022 zde
bude otevřena 1. třída pro 26 prvňáčků z naší
obce
a
pravděpodobně,
vzhledem
k předběžně vyjádřenému zájmu, i ze sousedních obcí, které řeší obdobný problém. Tomu
samozřejmě bude předcházet, kromě již zadaných stavebních prací, nutné vyřešení řady
s tím souvisejících záležitostí. Současná příspěvková organizace Mateřská škola Modletice se musí ve školském rejstříku změnit na
Základní školu a mateřskou školu Modletice,
musí být doplněn nezbytný pedagogický i
nepedagogický personál, musí se škola vybavit mobiliářem atd. Výhodou je, že již při projektování a realizaci rekonstrukce mateřské
školy byla i tato varianta uvažovaná, a tak lze
využít možné sdílení některého vybavení mateřské školy, např. gastroprovozu a jídelny,
nebo takového povinného vybavení jako je
např. výtah nebo WC pro imobilní děti a podobně. V září 2023 pak bude zprovozněna i 2.
třída, a tak to bude postupovat otevíráním
dalších tříd až do roku 2026, kdy musí být
připraven pro naše děti i 2. stupeň základní
školy. Pro vytvoření představy o náročnosti
rekonstrukce lze uvést, že realizace tohoto
projektu
bude
představovat
výdaje
z rozpočtu obce ve výši minimálně 20 mil. Kč.

ce, že obec koupila v centru obce uvolněný
rodinný dům popisné číslo 21 se záměrem, že
by byl po rekonstrukci svou velikosti i polohou vhodný pro zřízení dvou ordinací. Při
předběžném jednání se zdravotními pojišťovnami, které o možném otevírání zdravotnických zařízení spolurozhodují, by se mohlo
jednat s největší pravděpodobností o ordinaci
praktického lékaře pro dospělé a o ordinaci
pro pediatra nebo event. o zubního lékaře.
V současné době je již upraveno oplocení
směrem k Zámeckému rybníku, je zřízeno
parkoviště pro budoucí pacienty a lze předpokládat, že vlastní rekonstrukce interiéru na
dvě ordinace, sesterny, sociální zařízení
a čekárny, a také na nezbytné zázemí pro
personál, bude zahájena v lednu příštího roku. I v tomto případě budou velice náročná
související řízení. Bude zveřejněn příslušný
inzerát v odborném tisku a následovat jednání s event. zájemci. Velice náročné bude posuzování výsledku rekonstrukce ze strany
zejména hygieny a samozřejmě bude do jednání zapojen i příslušný odbor Středočeského
kraje a již zmíněné zdravotní pojišťovny, které s lékaři budou uzavírat smlouvy. I tato rekonstrukce bude finančně náročná, i když ne
v řádu desítek, ale „pouze“ jednotek milionů.
Na závěr je třeba poznamenat, že by realizace těchto dvou odborně náročných projektů
mohla být zajímavá i z hlediska budoucího
pracovního uplatnění pro některé obyvatele
Modletic nebo obyvatele obcí z blízkého okolí. Největší výhodou ale bude pro obyvatele
naší obce, protože realizací těchto projektů
jednak výrazně stoupne prestiž naší obce
a jednak, a to hlavně, dojde ke zkvalitnění
dostupnosti dosud postrádaných služeb. -fn-

V úvodu avizovaným druhým projektem je
honosně řečeno „lékařský dům“. Ve Věstníku
již také byla v minulosti zveřejněna informaMODLETICKÝ VĚSTNÍK 9/21
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Blíží se sněmovní volby

tak mohou udělit svůj přednostní hlas.

Pokud občané své lístky nedostanou, ztratí,
Poslední dobou už jsme si mohli zvyknout na nebo se jim jinak poškodí, tak nemusí zouto, že se téměř každý rok konají některé z fat—ve volební místnosti mohou obdržet
voleb. Ani letošní rok není výjimkou, protože celou novou sadu.
se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Hlasovat mohou voliči, kteří alespoň druhý
Parlamentu České republiky.
den voleb dosáhli věku 18 let a kteří jsou občané České republiky. Ti kdo nemají trvalý
pobyt v Modleticích mohou v
Modletičtí a doubravičtí občanaší obci hlasovat, pokud si v
né mohou tradičně volit v jedmístě svého trvalého bydliště
nom volebním okrsku, který se
zřídí voličský průkaz. Totéž saotevře v pátek 8. října od 14:00
mozřejmě platí i obráceně pro
na obecním úřadu v Modletivoliče, kteří jsou trvale hlášeni v
cích. První den končí hlasování
Modleticích a budou chtít hlasove 22 hodin. Následující den,
vat jinde.
tedy v sobotu 9. října, mohou
občané vložit do obálky svůj
Také u letošních voleb budou
hlas mezi 8. a 14. hodinou.
platit hygienická opatření a tak
prosíme nezapomeňte, že kroPřed volbami dostanou trvale
mě
občanského
průkazu (případně cestovníhlášení obyvatelé volební lístky, z nichž si
mohou vybrat pouze jeden. Na něm pak mo- ho pasu) budete potřebovat také respirátor.
-jshou zakroužkovat až čtyři kandidáty, kterým

„U váhy“ vznikne kruhový objezd

kolony, jak jsme byli zvyklí při rekonstrukci
stejné silnice v blízkosti naší obce.

Na silnici 101 vznikne mezi obcemi Dobřejo- Stavba je naplánovaná na dvě etapy, jejichž
vice a Herink okružní křižovatka, která si přehled Vám přinášíme:
klade za cíl zvýšení bezpečnosti v tomto ne1. etapa: uzavírka poloviny křižovatky
bezpečném úseku, který je lemován křížky.
(budování celého prstence) včetně větve na
Dobřejovice 25. 9. 2021- 3. 11. 2021—v této
Stavba si však vyžádá omezení, které se dodobě se nebude možné ze silnice 101 dostat
tkne i Modletic, protože některé objízdné
na Dobřejovice.
trasy povedou právě přes naší obec.
2. etapa: uzavírka druhé poloviny křižovatky
Situace na místě bude řízena semafory, provčetně větve na Herink 4. 11. 2021 - 4. 12.
tože bude vždy upravována jedna celá půlka
2021—v této době se nebude možné ze silnikřižovatky, a tak je víc než jisté, že v dopravce 101 dostat na Herink.
-jsních špičkách budou v těchto místech vznikat
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MŮŽETE SE TĚŠIT

6. ročník Špacíru se konečně uskuteční
Po loňské pauze, zaviněné pandemií koronaviru, se opět chystá krásná, a snad už i trochu
tradiční, akce Špacír 2021. Opět se bude startovat na nádvoří modletického zámku, kde
zároveň bude i cíl.
Pochod se uskuteční v sobotu 16. října
a povede, jako obvykle, přes čtyři obce—Dobřejovice, Herink, Popovičky a
samozřejmě i Modletice.
Začíná se v 9:30, ale kdo bude mít chuť
na snídani na zámku, tak tomu bude
otevřena zámecká kavárna již od 8:30.
Trasa bude teprve upřesněna na společné schůzce zástupců zmíněných obcí,
ale ze zkušeností z minulých let lze říct,
že bude dlouhá okolo 10 km a bude
plně schůdná i pro kočárky.
Z každé obce si budete moci odnést
jednu unikátní turistickou známku, které jsou k tomuto účelu každoročně vydávány.
O občerstvení na jednotlivých stanovištích bude také postaráno. Nezbývá tedy
než vzít své známé a kamarády a vyrazit.
-jsMODLETICKÝ VĚSTNÍK 9/21
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MINUTA TICHA
ZA ZESNULÉ HASIČE
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Místní hasiči se v pravé poledne v neděli 19. září připojili
k celostátnímu uctění památky
dvou dobrovolných hasičů,
kteří položili svůj život při výbuchu plynu v Koryčanech
15. září tohoto roku.

