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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

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:

VÁNOČNÍ ÚVOD

Vánoční přání starosty obce

ho. Bohužel tyto novinky znamenaly většinou
negativní zkušenosti. Nikdy mě nenapadlo, že
se dočkám takových zákazů a omezení jako

Vážení sousedé,

jsme zažili a zřejmě ještě zažijeme. Omezení
dostáváte do ruky poslední číslo letošního Modletického věstníku. Zároveň se
jedná o první číslo v novém
formátu. Věřím, že nový vzhled věstníku pro
Vás

bude

jsou vidět na každém kroku, a i u nás v obci
je znát, že letošní adventní období
není takové jako jiné
roky. I přes toto složité
období bych Vám rád po-

osvěžením

přál ať prožijete vánoční

a příjemnou změnou. Věst-

svátky v klidu a ve zdraví se

níku přeji, aby mu nový

svojí rodinou. A pokud to

vzhled přinesl nový elán
a chuť do života.
Vydávání obecního zpravodaje není snadný úkol a já tímto velice děkuji šéfredakto-

situace dovolí, ať můžete strávit čas se svými přáteli
a kamarády. Do nového roku nám všem

přeji mnoho zdraví, úspěchů a pohody a ať

rovi a kolegovi ze zastupitelstva Jiřímu Szalai- se nám různé zákazy a omezení co nejvíce
ovi za jeho vedení. Také děkuji všem spolu- vyhýbají.
pracovníkům, kteří se podílejí na jeho vzniku.

Jiří Aron

Doufám, že se Vám nový věstník bude líbit.

starosta obce

Pokud by někdo z Vás měl zájem se na tvorbě
věstníku podílet neváhejte se obrátit na šéf-

redaktora nebo na mě. Rovněž se na nás můžete obrátit, pokud máte vhodný tip na článek či rubriku, kterou byste ve věstníku rádi
viděli.
Nacházíme se na konci roku 2020. Pokud se
ohlédnu a zeptám se jaký byl, tak jednoznačně říkám, že je to rok, který jsem ještě nezažil

a myslím, že takový rok ještě nezažil nikdo
z nás. Byl to rok, kdy jsme zažili mnoho novéMODLETICKÝ VĚSTNÍK 12/20
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ZE ZÁPISŮ ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 4. 11. 2020
V pravidelné rubrice se věnujeme výběrům
ze zápisů zastupitelstva. Celé znění je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na stránkách obce.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový v úrovni
paragrafů. Příjmová část rozpočtu je schválena ve výši 50 978,0 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu je schválena ve výši 82 978,0 tis. Kč.
Schodek rozpočtu bude hrazen z uspořených
finančních prostředků z minulých let a pomocí úvěru. Případné změny rozpočtu budou
v roce 2021 řešeny rozpočtovými opatřeními.

nutné projednat žádost s jejími autory
s důrazem na následující požadavky obce:
- využitelnost přivaděče jako zdroje vody pro
budoucí vodojem Modletice
- optimalizace trasy přivaděče přes území
obce
- spoluvlastnický podíl obce na přivaděči

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluProjednání žádosti o stanovisko k plánované
je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
stavbě „Připojení města Říčany na objekt
územního plánu pro Obec Modletice s Ing.
štolového přivaděče Š4“.
akad. arch. Petrem Foglarem s podmínkou, že
Po diskuzi navazující na informaci Ing. Arona jeho subdodavatelem v pozici pořizovatele
k předmětu žádosti zastupitelé považují za bude Ing. arch. Zdeněk Kindl.
nutné projednat žádost s jejími autory
s důrazem na následující požadavky obce:
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje po- využitelnost přivaděče jako zdroje vody pro
dání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu
budoucí vodojem Modletice
MMR, Program obnovy a rozvoje venkova
- optimalizace trasy přivaděče přes území
2021 – podpora dostupnosti služeb. Předměobce
tem žádosti o dotaci je rekonstrukce vnitř- spoluvlastnický podíl obce na přivaděči
ních prostor v objektu č. p. 21.
Projednání žádosti o vyjádření k plánované
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje nastavbě „Odběrné místo K13 – vodovodní
bídku firmy Atelier Sukdolák s.r.o. na vyprapřivaděč Modletice“.
cování projektové dokumentace na rekonPo diskuzi navazující na informaci Ing. Arona
strukci prostor v objektu č. p. 21
-fnk předmětu žádosti zastupitelé považují za
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ZE ZÁPISŮ ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 2. 12. 2020
Ve středu 2. 12. 2020 se v zasedací místnosti
obecního úřadu v Modleticích uskutečnila
poslední letošní schůze zastupitelstva, na
které se projednávaly tyto body:
Představitelé společnosti HOPI Real Estate
s.r.o. představili, již podruhé, zastupitelstvu
záměr Společnosti vybudovat na území obce
Modletice nové distribuční centrum pro účely
rozšíření skladovacích kapacit pro podnikání
skupiny HOPI. Vzhledem k tomu, že se zástupci společnosti HOPI probíhají jednání již
delší dobu, zástupci společnosti současně
přednesli nabídku na realizaci některých požadovaných projektů ze strany obce – viz bod
1 zápisu č. 7/2020 ze dne 5.8.2020 a bod 12
zápisu č. 9/2020 ze dne 5.10.2020. Nabídka
společnosti HOPI ne zcela odpovídala požadavkům obce, na kterých obec dále trvá .

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
rozpočtový výhled obce Modletice pro roky
2022 - 2023.

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Modletice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem vznikajících na území obce Modletice, která reflektuje novelu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“).
Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku obce Modletice o poplatku
za komunální odpad vznikající na území obce
Modletice pro rok 2021. Touto obecně závaznou vyhláškou byla stanovena roční sazba
poplatku za komunální odpad pro rok 2021.

Zastupitelstvo obce projednávalo uzavření
dohody o provedení práce se starostou obce
Ing. Jiřím Aronem. Předmětem této dohody
je provádění inženýrských činností dle výkonových fází stavebních projektů. Činnosti,
které jsou předmětem této dohody, svým
charakterem přesahují rozsah činností
a agend, které spadají do úkolů a povinností
starosty obce. Ing. Jiří Aron tyto činnosti provádí pro obec Modletice na základě svého
vzdělání a své odborné způsobilosti. Prováděná činnost je hrazena na základě výkazu práce sazbou 859 Kč/hod.

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje Cenovou přílohu č. 1 pro rok 2021, kterou předložila firma FCC Česká republika s.r.o na základě nově schváleného zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších záPokračování na str. 6
konů.
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ZE ZÁPISŮ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce projednávalo stanovení
vodného pro rok 2021. Kalkulace ceny vodného byla zpracována odbornou firmou a
vychází z nákladů na vodovodní infrastrukturu, provozních nákladů a nákladů na obnovu
a rozvoj pro jednotlivé vodárenské soustavy.
Jelikož v obci existuje více zdrojů vody,
z nichž každý má svojí vodárenskou soustavu,
je v rámci kalkulace vodného zpracovaná
cena vody pro každou soustavu odděleně.
Obdobně jako v minulých letech se zastupitelé shodli na zachování ceny vody pro celou
obec bez rozdílu. Na základě kalkulace vodného byl předložen návrh na stanovení ceny
vodného pro rok 2021 ve výši 45 Kč/m3.

obce Průhonice. Zastupitelstvo obce Průhonice rozhodlo na Veřejném zasedání dne
24.11.2020 o zrušení Dohody o vytvoření společného školského obvodu. Zastupitelstvo
obce Průhonice konstatovalo, že avizované
požadavky na přijetí žáků do školního roku
2021 – 2022 vysoko překračují kapacitní možnosti ZŠ Průhonice. Současně starosta obce
informoval o jednání s okolními obcemi –
Dobřejovice, Herink o záměru vybudování
společné základní školy, na základě toho, že
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v současně době připravuje na období let
2021 až 2028 nový dotační program Podpora
rozvoje infrastruktury základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky
obcí. Tento program řeší zajištění kapacit plně
Zastupitelstvo obce projednávalo stanovení organizovaných základních škol.
ceny stočného pro rok 2021 na základě kalkulace ceny stočného. Kalkulace, zpracovaná
odbornou firmou, je stanovena na základě Zastupitelé projednávali návrh darovací
hodnoty kanalizační infrastruktury, provoz- smlouvy na darování finanční částky ZŠ Průních nákladů a nákladů na obnovu a rozvoj. honice ve výši 31 645 Kč na dovybavení školy
Obec musí garantovat, že cena stočného bu- nábytkem včetně výtvarné učebny pro již prode plně pokrývat náklady na provoz čistírny bíhající ročník. Zastupitelé s návrhem smlouvy
odpadních vod a zároveň, že bude z ceny souhlasí.
stočného vyvářen fond pro obnovu a rozvoj
vodohospodářské infrastruktury. Dle zpracované kalkulace je stanovena cena stočného Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vydápro rok 2021 ve výši 60 Kč/m3 odváděných ní souhlasného stanoviska ke stavbě „CS
KAUFLAND MODLETICE – Dočasné přemístěodpadních vod.
ní autobusových zastávek“.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje poskytnutí daru trvale hlášeným obyvatelům
obce, kteří jsou zároveň majiteli nemovitostí
využívaných k bydlení. Celková částka daru
činí 107 383,- Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení vánočního (novoročního) příspěvku seniorům
ve výši 1 000 Kč. Příspěvek bude poskytnut
trvale hlášeným občanům Modletic, kterým
je 63 a více let. Příspěvek bude vyplacen pouze těm seniorům, jejichž domácnost nemá ke
dni vyplácení žádný splatný závazek vůči obci.
Starosta obce informoval o výpovědi Dohody Příspěvek bude vyplacen na základě žádosti
-mšo společném školském obvodu ze strany v měsíci lednu 2021.
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MÍSTNÍ POPLATKY 2021

Velký přehled místních poplatků v Modleticích v roce 2021
S nadcházejícím rokem přichází také informace o místních poplatcích, které se v tomto období zpravidla mění. Dobrou zprávou je, že v případě Modletic se jedná pouze o poplatek
za odvoz domácího odpadu. Více v přehledu.

Odvoz domovního odpadu
objem svozové nádoby

frekvence svozu roční sazba poplatku

Popelnice 120 litrů

1x týdně

3 426 Kč

Popelnice 120 litrů

1x za 14 dní

1 713 Kč

Popelnice 120 litrů

sezonní svoz

2 767 Kč

Popelnice 240 litrů

1x týdně

6 852 Kč

Popelnice 240 litrů

1x za 14 dní

3 426 Kč

Popelnice 240 litrů
Kontejner 1100 litrů

sezonní svoz
1x týdně

5 535 Kč
31 407 Kč

Vodné

Stočné

3

60,- Kč/m3

45,- Kč/m

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Poplatek za držení psa

Další informace

Poplatník a počet
psů

roční sazba poplatku

Jeden pes

400,-Kč

Druhý a každý další
pes téhož držitele

800,- Kč

Jeden pes jehož
držitelem je osoba
starší 65 let

200,- Kč

V obci je platný také poplatek z pobytu, jehož předmětem je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
dní u jednotlivého poskytovatele.

Druhý a každý další
pes téhož držitele,
kterým je osoba
starší 65 let

300,- Kč

Více informací o poplatcích naleznete
na stránkách obce www.modletice.cz/
urad/mistni-poplatky/.
-js-

Občané obce Modletice mohou bezplatně uložit některé druhy odpadů ve
sběrném dvoře v Dobřejovicích.

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 12/20
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NOVINKY Z OBCE

Úprava okolí sochy
sv. J. Nepomuckého

vec pod sochu. Kolem sochy byla doplněna
zemina a vytvořen prostor pro zeleň. Okolí
jedné z nejstarších památek v naší obci má
nyní důstojnou podobu. Na jaře bude proveV průběhu měsíce listopadu proběhla úpra- dena výsadba zeleně a prostor kolem sochy
va okolí sochy sv. Jana Nepomuckého doplní lavička.
-jav centru obce.
Ta spočívala v realizaci opěrné zdi z drátěno
kamenných matrací (tzv. gabionů), osazení
silničních obrubníků a vytvoření zpevněné
plochy ze zámkové dlažby. Kamenná výplň
gabionů a kamenné obrubníky byly dodány
ze stejného kamene jako je vyroben podsta-

Vánoční příspěvek seniorům
Zastupitelé také pro letošní rok odhlasovali
vánoční příspěvky všem seniorům nad 63 let
trvale hlášeným v Modleticích, ale letos
s podstatnou změnou.
Vzhledem ke stále probíhající pandemii nemoci Covid-19 nebudou chodit zastupitelé
přát seniorům osobně a potenciálně tak pře-

nášet tuto nemoc mezi nejrizikovější skupinu.
Nicméně obdarovaní o svůj příspěvek nepřijdou. Vyzvednout si ho budou moci osobně
od 4. do 29. ledna na obecním úřadu v Modleticích. Zastupitelé pevně věří, že se v roce
2021 vše vrátí do normálu, a že budou moci
osobně seniory před Vánocemi navštívit. Zároveň přejí všem obyvatelům obce krásné
svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce
2021.
-js-

Dobrovolní hasiči mají nový web
Místní sbor dobrovolných hasičů provedl
velkou obměnu v prezentaci sebe sama na
internetu.
Aktuality od našich hasičů, u jakého zásahu
byli, co chystají mladí hasiči. To vše se dozvíte
ze zbrusu nových stránek sboru na adrese
sdh-modletice.webnode.cz
-js-
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STRÁNKA PRO ODPOČINEK

Vánoční obrázková osmisměrka nejen pro děti
Tajenka: Nejkrásnější den v roce.
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Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro vánoční
stromek. Dvě hodiny se trmácí a stále nic nemají, až už jedna rezignovaně pronese: „Další
bereme, i když nebude mít ozdoby!“

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ Michálek maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš
„Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ mít kapra, jako my všichni.“
„Mami, záclony už taky svítí!“
Pamatuj, že se netloustne od Vánoc do Silvestra, ale od Silvestra do Vánoc.
-jsMODLETICKÝ VĚSTNÍK 12/20
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POŽÁRNÍ PRVENCE

Bezpečné oslavy konce roku se
zábavní pyrotechnikou
Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno
s používáním zábavní pyrotechniky (světlic,
dělobuchů, petard, rachejtlí apod.).
Bohužel každý rok nechtěné následky této
zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče
i záchrannou zdravotnickou službu.

Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174 z roku 1992,
která stanovuje, komu a jak lze zábavnou
pyrotechniku prodávat:
Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou
pyrotechniku zařazenou do první třídy nebezpečnosti.

Předměty druhé třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let. Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách
Počet požárů způsobených zábavní pyrotech- a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských
nikou v posledních letech výrazně vzrostl zařízení, domovů důchodců, škol, při sportova způsobené škody se pohybují v řádech mili- ních akcích atd.
onů korun. Nejčastěji hoří trávní porosty,
kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci Předměty III. třídy jsou určeny pouze lidem s
na balkonech. V poslední době dochází i kvalifikací odpalovače ohňostrojů.
k zapálení odstavených aut a objevují se Zásady zacházení s pyrotechnikou
i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly
Dbejte na to, abyste při používání zábavní
zapálené světlice.
pyrotechniky neohrozili zdraví ani majeVážná zranění s trvalými následky způsobuje tek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že
každoročně neopatrná manipulace se zábavní podle zákona č.133/1985 Sb., o požární
pyrotechnikou.
ochraně si musí každý počínat tak, aby neDoporučení při nákupu pyrotechniky způsobil požár. Jinak mu může být ze strany
Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze tako- hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
vou, která je na český trh uváděna legálně,
má návod výrobce na použití v českém jazyce
a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou
či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.

S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100
metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např.
k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy
Doma zábavní pyrotechniku uložíme na su- domů, aut nebo keřů.
chém místě, mimo dosah dětí. Nevhodné je Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat
skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů nezletilé děti bez dozoru dospělých.
a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.
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POŽÁRNÍ PREVENCE
Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud
jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí
osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný
směr vypouštění pyrotechniky.
Pozor si dejte také na zvukové efekty petard.
Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení
poškodit sluch.
Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte
tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte
na profesionální ohňostroj.
V neposlední řadě pamatujte i na zákon
č. 51/2016 Sb., o některých přestupcích
Tento zákon zmiňuje dobu nočního klidu
(22:00 – 6:00 hodin) a možné postihy fyzických i právnických osob při jejím rušení. Výjimky z doby nočního klidu si mohou obce
stanovit v obecně závazné vyhlášce pro oslavy nového roku, místní slavnosti apod.
V případě obce Modletice toto upravuje:
Obecně závzaná vyháška obce Modletice
č. 4/2016, kterou najdete na stránkách obce.
Veselého Silvestra, šťastný vstup do nového
roku 2021 bez nehod, požárů a úrazů Vám
přeje sbor dobrovolných hasičů Modletice.
Zpracoval: F. Knitl preventista SDH Modletice
(zdroj: HZS ČR)
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