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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 2. 6. 2021

Majitelé pozemku umožní přeložení vedení
VN tak, že vedení VN povede na jejich pozemcích včetně jeho ochranného pásma tak,
aby prodávaný pozemek nebyl vedením VN
Zastupitelé projednávali návrh smlouvy ani jeho ochranným pásmem zatížen.
o vykonání přezkoumání hospodaření obce Starosta obce informoval zastupitele o stávapro rok 2021 s firmou Atlas Audit s.r.o a navr- jícím stavu při zajišťování zákonné povinnosti
hují úpravu článku XI. Sankční ustanovení, obce v oblasti základního školství. Podle školkdy v odstavci jedna tohoto článku požadují ského zákona má obec za povinnost zajistit
navýšení smluvní pokuty vykonavateli pro děti z obce místa v základní škole. A to na
z navrhovaných 30 000 Kč na 50 000 Kč.
území obce nebo formou společného školZastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr ského obvodu se základní školou v jiné obci.
vypůjčit část pozemku parc. č. 57/1 o výměře Vzhledem k nedostatečné kapacitě základ3 m2 nacházející se v katastrálním území obce ních škol v našem okolí se nedaří najít základModletice u Dobřejovic, a to za účelem umístě- ní školu, která by byla ochotna s obcí Modletice uzavřít společný školský obvod. Obec
ní boxu sloužícího k vydávání zásilek.
Modletice se proto rozhodla vybudovat
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje ná- 1. stupeň základní školy, který bude zprovozvrh kupní smlouvy na koupi pozemků zeleně něn od školního roku 2022/2023. Tím bude
parc. č. 169/1, 208/43, 502/2, 169/23, mít obec zajištěná místa pro děti nastupující
408/35, 169/30, 169/18, 169/31 a 177/9, vše do 1. ročníku a následně až do 5. ročníku. Při
v k.ú. Modletice u Dobřejovic za cenu naplnění 1 stupně nové ZŠ bude nutné řešit
190 Kč/m2 tj. za celkovou cenu 493 430 Kč.
kryté sportoviště a následně zajištění školních
míst pro děti, které půjdou na druhý stupeň
Zastupitelstvo obce projednalo plán inventarizákladní školy. Vzhledem k tomu, že problém
zace majetku obce za rok 2021. Předložený s umístěním dětí do základní školy řeší souplán inventarizace byl schválen.
časně naše 4 sousední obce je třeba očekáZastupitelstvo obce Modletice schvaluje, že vat, že za 5 let vznikne stejný problém s umísvymezenou část pozemku p.č. 565/1 o rozlo- ťováním dětí na druhý stupeň základní školy.
ze cca 30 000 tis. (přesná výměra bude urče- Proto by obec Modletice měla rozhodnout
na geometrickým plánem) odkoupí ve stávají- jaký bude další postup při zajištění plnění
cím stavu na základě budoucí smluvní doku- zákonné povinnosti obce v oblasti výchova
mentace. Obec se zaváže za tento pozemek a vzdělávání.
uhradit částku 754,40 Kč/ m2 v okamžiku, kdy
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje dopozemek projde změnou Územního plánu hodu o pořízení regulačního plánu mezi obcí
a tato plocha vymezeného pozemku bude Modletice a HOPI Properties a.s. za podmízařazená do ploch s využitím pro "Školství,
nek, že budou splněny všechny parametry,
zdravotnictví a sociální služby".
které byly dříve schváleny a projednány.
Náklady na změnu územního plánu, vypracování dokumentace pro změnu Územního plánu vč. příslušného inženýringu, náklady na
přeložku VN a případné další potřebné náklady bude hradit obec.

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí Modletice a HOPI
Properties a.s. za podmínek, že budou splněna všechna ujednání, která byla dříve schválena a projednána.
-mšMODLETICKÝ VĚSTNÍK 7+8/21
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ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva ze
dne 14. 7. 2021

jeho provozování mezi obcí Modletice a firmou Zásilkovna s.r.o. s podmínkou provedení
následujících úprav:
•

náklady na nepřetržité připojení ke
zdroji el. energie zajistí firma Zásilkovna s.r.o. (nebude-li Z-BOX vybaven
solárními články)

•

za užívání zapůjčeného pozemku bude
hrazen poplatek ve výši 10,-Kč/m2
a den

•

z návrhu smlouvy bude vypuštěn bod
2.6

Ve středu 14. července proběhlo v zasedací
místnosti obecního úřadu v Modleticích další
zasedání obecního zastupitelstva, kde byly
řešeny tyto body:
Starosta obce předložil
zastupitelům
k projednání materiál „Možnosti řešení zákonné povinnosti obce v oblasti školství, obsahující jednak souhrn informací týkajících se
zajištění povinné školní docházky modletických dětí a jednak výčet možností, jak lze
tuto povinnost obce řešit. V závěru jeho projednání byl schválen návrh zadat zpracování
demografické studie, která bude podkladem
pro další rozhodování zastupitelstva.

Zastupitelé projednávali návrh na poskytnutí
mimořádné odměny ve výši dvojnásobku
měsíční odměny pro starostu obce. Před zahájením projednávání tohoto bodu starosta
oznámil střet zájmů. Uvedený návrh byl zdůvodněn:

•
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126025665/1 mezi obcí Modletice a firmou ČEZ
•
Distribuce, a.s.
K projednání byla předložena žádost firmy
SOPO INVEST s.r.o. o změnu bodu 3.2.1. Plánovací smlouvy uzavřené s obcí Modletice
dne 21. 11. 2016. Zastupitelé konstatovali, že
k vyjádření stanoviska k žádosti je nezbytné
vyjasnit vlastnické vztahy k protihlukové stěně a pozemku, na kterém je postavena.
Z tohoto důvodu bude žádost s nezbytnými
podklady předána k posouzení právníkovi.
Stanovisko k žádosti vydá zastupitelstvo až na
základě výsledku tohoto posouzení.

•

mimořádně úspěšným zajištěním dotací pro realizaci rozvojových projektů
obce
bezproblémovou realizací opatření
souvisejících s pandemií „Covid 19“
osobní angažovaností při zajištění víceprací souvisejících s agendou obecního úřadu

Zastupitelé projednávali návrh smlouvy
s Obcí Průhonice o poskytování finančního
příspěvku na neinvestiční výdaje průhonické
ZŠ. Obec Průhonice bude požádána o zdůvodnění požadavku a jeho specifikaci.

Zastupitelstvo obce schvaluje nesouhlasné Zastupitelé projednávali návrh smlouvy
stanovisko k žádostí firmy Brema, spol. s r.o. s Obcí Čestlice o poskytování finančního přío změnu územního plánu obce.
spěvku na neinvestiční výdaje čestlické ZŠ.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje Obec Čestlice bude požádána o zdůvodnění
požadavku a jeho specifikaci.
–fnsmlouvu o umístění Z-BOXU a spolupráci při

-4-

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 7+8/21

NOVINKY ZE SPOLKŮ

Členové SDH Modletice
pomáhali na Moravě

lo stanoviště v Moravské Nové Vsi, kde pomáhali panu pokrývači s položení nové střechy na rodinný dům. Majitelé domu projevili
velký vděk a těší se na shledání s našimi hasiČtyři členové Sboru dobrovolných hasičů či v lepších časech.
-jsModletice nabídli pomocné ruce oblasti Moravy, která byla poškozena ničivým tornádem a vyrazili v sobotu 24. července do Hodonína.
Tam jim operační středisko celé akce přiděli-

Jednotka hasičů zasahovala
v Modleticích po bouři
Spolek Modletice sobě
Nemusí být pátek, aby třináctka přinesla
uspořádal další tábor
smůlu. Své o tom ví sedm členů jednotky
sboru dobrovolných hasičů, kteří zasahovali
V druhé polovině července uspořádal spolek
právě 13. července ve večerních hodinách
Modletice sobě tradiční letní stanový tábor
po úderu prudké bouře.
ve Vlastějovicích. Historie táborů tohoto
spolku je starší, než je on sám a sahá do zaDůležité bylo zejména zprůjezdnit silnice a čátku 90. let minulého století.
cesty, aby všichni ráno mohli včas dojet do
Letošního ročníku se účastnilo na šest desítek
práce. Operační středisko poslalo našim
spokojených dětí, které si užily hry v lese,
mužům na pomoc také jednotku z Průhonic. jízdu na raftu, zpívání s kytarami u táborovéZa tuto pomoc patří všem zúčastněným vel- ho ohně a další aktivity, které patří k létu.
ký dík. Následující dny ještě místní hasiči Vlastně si ani nevzpomněly, že jsou čtrnáct
odklízeli další polomy, které byly mimo ces- dní někdy u lesa bez připojení k internetu a
jejich jediným spojením s rodičemi je pomocí
ty.
-jslístku odeslaného poštou. I to je důkaz toho,
že se tábor opravdu povedl. Dalším důkazem
může být i spokojenost pracovnic Krajské
hygienické stanice, které tábor pochválily se
slovy, že takto by to mělo vypadat všude.
Táborníci se již nyní těší na příští rok, protože
táborová tradice bude určitě pokračovat. -js-
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MŮŽETE SE TĚŠIT

12. ročník Modletického zvonění
nebude tuctový
To, že 12. ročník Modletického zvonění nebude tuctový, je patrné na první pohled letošního festivalového plakátu, který oproti
minulým ročníkům doznal výrazných změn.
Do vedení festivalu se pomalu dostává mladší
krev a je to znát nejen na celkovém vizuálu
festivalu, ale také na rozložení skupin, které
poslední srpnovou sobotu na nádvoří modletického zámku zahrají. To však neznamená,

že by se neměli účastnit i diváci z řad starších
a pokročilých. Naopak, Modletické zvonění se
vždy vyznačovalo svou multižánrovostí a nejinak je tomu i letos. Uslyšíme písničkáře
s akordeónem, moderní dechová tělesa, tzv.
brass bandy, ale také zazní trošku hip hopu a
punku. Na své si přijdou i rodiče s dětmi, pro
které budou nachystány tradiční dílničky.
A chuťové pohárky opět také dostanou, to co
chtějí. Zkrátka a dobře, 28. srpna od 14 hodin
na nádvoří Modletického zámku nemůžete
chybět.
-js-
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NÁSLEDKY BOUŘE
V MODELTICÍCH
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