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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:

VÁNOČNÍ SLOVO
Milí Modleťáci,
je začátek zimy a rychle se blíží konec
roku.
Práce na výstavbě základní školy pokračují. Stavebníci na stavbě intenzivně pracují, aby veškeré práce byly plněny podle
schváleného harmonogramu. Ten předpokládá dokončení stavby na začátku
léta. I přes současný nedostatek některých materiálů a dlouhé dodací lhůty dodavatelů věřím, že se stavbu podaří dokončit včas a bude možné základní školu
od příštího školního roku otevřít.
Konec roku je tradičním období vánoč-

tak bych chtěl popřát nám všem, abychom měli šťastnou ruku při jeho výběru.
Máme za sebou další rok s nemocí Covid19 a pandemií tohoto onemocnění. Pomalu si začínáme zvykat na různá omezení dotýkající se ve větší či menší míře každého z nás. Přátelé, přeji Vám, ať se těmito omezeními nenecháte odradit a prožijete klidné vánoční svátky ve zdraví
a v kruhu vaší rodiny a přátel. Do závěru
roku a do roku nového Vám i Vašim rodinám přeji pevné zdraví, pohodu a osobní
spokojenost.
Váš starosta

ních svátků, které jsou spojeny s plněním Jiří Aron
našich přání. V souvislosti s výstavbou
základní školy si dovolím jedno přání vy-

slovit.
Velkým úkolem pro nás bude výběr kvalitních učitelů, kteří jsou pro dobrou školu
hlavním stavebním kamenem. Dobrá škola pro obec znamená důležitou součást
života v obci. A jelikož v současné době
probíhá výběrové řízení na ředitele školy,
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 3. 11. 2021
Starosta obce seznámil zastupitele se skutečným stavem počtu dětí a vývojem v počtu
dětí v souladu s demografickými studiemi,
pro které je nutné zajistit plnění zákonné
povinnosti obce v oblasti výchovy a vzdělávání. Současně předložil varianty řešení nedostatku kapacit pro základní vzdělávání modletických dětí v budoucnosti. Nejbližší budoucnost obec Modletice řeší zahájenou výstavbou 1. stupně ZŠ v rekonstruovaném obecním objektu č.p. 19. Výstavba je organizovaná tak, aby ve školním roce 2022/2023 mohla
být zahájena výuka v 1. třídě ZŠ pro 24 – 30
dětí. Starosta obce dále seznámil zastupitele
s dalšími možnostmi výstavby nové školy na
katastrálním území Modletic spolu s kalkulací
nákladů na tuto výstavbu. Z diskuze vyplynulo stanovisko předložit sousedním obcím
návrh na spoluúčast při realizaci projektu
vybudování nové základní školy na katastrálním území obce Modletice s tím, že spoluúčast předpokládá smluvní zajištění podílu na
využití kapacity základní školy, podílu na realizovaných investičních nákladech včetně
úvěru a včetně zajištění školského obvodu.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s Zásilkovna s.r.o za podmínky, že ve smlouvě
bude vypuštěn bod 2.6 této smlouvy.
Předmětem projednání byla Obecně závazná
vyhláška obce Modletice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato
vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Modletice.
MODLETICKÝVĚSTNÍK
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Stanovuje mj., že každý je povinen odpad
odkládat na místa určená obcí, oddělené
soustřeďování jednotlivých položek odpadu,
soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, sběr
a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu, sběr a svoz objemného odpadu
a soustřeďování směsného komunálního
odpadu.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzavření dohody o provedení práce se starostu
obce Modletice Ing. Jiřím Aronem na provádění inženýrských činností dle výkonových
fází stavebních projektů obce.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vyplácení vánočního 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. Příspěvek bude vyplacen na základě žádosti, kterou žadatel podepíše při předávání
příspěvku.
Předmětem projednání byla odpověď právního zástupce p. Vaništy na nabídku obce Modletice ze dne 13. října 2021, která se týkala
náhrady za pozemky veřejné zeleně v obci
Modletice. Zastupitelstvo se shodlo, že nesouhlasí s požadovanou výší náhrady. Zastupitelstvo obce dá vypracovat nový odhad
ceny na předmětné pozemky a dále bude
usilovat o odkup jednotlivých částí předmětných pozemků.
-mš- (redakčně zkráceno celé znění na OÚ Modletice)

PROMĚNY MODLETIC

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 8. 12. 2021

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje smlouvu o
zajišťování a financování dopravní obslužnosti
mezi Středočeským krajem a obcí Modletice.

Zastupitelé projednali a schválili kupní smlouvu se
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje středně- zřízením služebnosti s firmou SOPO INVEST s.r.o.
dobý výhled rozpočtu obce Modletice pro roky Na základě této smlouvy kupuje obec Modletice
2023–2024.
pozemek pod protihlukovou stěnou a firma SOPO
INVEST zřizuje pro obec Modletice služebnost
Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu obce vstupu na pozemky firmy SOPO INVEST pro účely
na rok 2022, který byl zveřejněn na úřední desce údržby protihlukové stěny.
obecního úřadu od 23.11.2021 do 08.12.2021.
K rozpočtu nebyly doručeny žádné připomínky. Byl předložen plán termínů zasedání zastupitelCelkové příjmy obce pro rok 2022 jsou plánovány stva obce na rok 2022. Tento plán předpokládá
ve výši 30 900 000,- Kč. Celkové výdaje obce pro pravidelný měsíční interval zasedání. Zastupitelé
rok 2022 jsou plánovány ve výši 65 300 000,- Kč. s předloženými termíny souhlasí.
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek
rozpočtu bude hrazen z uspořených finančních Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru trvale
prostředků z minulých let. Případné změny roz- hlášeným obyvatelům obce, kteří jsou zároveň
počtu budou v roce 2022 řešeny rozpočtovými majiteli nemovitosti využívaných k bydlení. Celková částka na poskytnutí všech darů uvolněná
opatřeními.
z rozpočtu obce činí 120 000,- Kč.
Byl předložen a schválen návrh obecně závazné
vyhlášky obce o stanovení poplatku za komunální Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního
odpad vznikající na území obce Modletice. Zastu- příspěvku ve výši 50 000,- Kč na provoz spolku Sbor
pitelé vyhlášku projednali a se zněním vyhlášky dobrovolných hasičů Modletice v roce 2021. Příspěvek bude poskytnut formou finančního daru na
souhlasí.
základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcí ModletiCeny za svoz komunálního odpadu pro rok 2022 ce a spolkem Sboru dobrovolných hasičů Modletibyly stanoveny na základě plánovaných nákladů ce.
-ja- (redakčně zkráceno celé znění na OÚ Modletice)
na odpadové hospodářství pro rok 2022. V roce
2022 dochází k navýšení poplatků za komunální
odpad o cca 8 % oproti roku 2021. Navýšení poplatků je zapříčiněno zejména zvýšením cen od
společnosti zajišťující svoz odpadů, zvýšení cen
skládkovného a zvýšením cen za využívání sběrného dvora v Dobřejovicích. Současně se zvyšováním
cen dochází také ke zvyšování celkového objemu
odpadů od občanů obce.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce
Modletice pro období 2022-2031.
Zastupitelstvo schvaluje stanovení ceny vodného
pro rok 2022 ve výši 48 Kč za 1 m3 včetně DPH.

Zastupitelstvo schvaluje stanovení ceny stočného
pro rok 2022 ve výši 57 Kč za 1 m3 včetně DPH.
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 12/21
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Takto s odpadem ne
Společnost FCC, která v naší obci provádí svoz odpadu přišla s upozorněním, které se týká jednoho kontejneru v naší
obci.
Do žlutého kontejneru, který je určen na plastový odpad,
někdo vhodil, co tam nepatří. Tento zřejmý omyl není bohužel ojedinělý a tak upozorňujeme všechny občany, aby dávali pozor, co do které popelnice a kontejneru patří. Trpí-li
vhazující daltonismem, tak jistě pomůže nápis, který na nádobě zpravidla je, a který jasně napoví, co lze dovnitř vhodit
a co ne. No a trpí-li vhazující tím, že neumí číst, tak prosíme,
aby na něj dohlížel dospělý člověk.
-js-

Vánoční osmisměrka
Už je to nějaký čas, kdy ve Věstníku naposledy vyšla osmisměrka. Ale, že je ten čas Vánoc,
tak jednu přikládáme a přejeme příjemné luštění.
Potkají se dvě přítelkyně: „Co jsi vybrala manželovi na Vánoce?“ „…Tajenka má 11 písmen…"
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POPLATKY 2022

Velký přehled místních poplatků v Modleticích v roce 2022
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 (0,59 Kč/l)
objem svozové nádoby

frekvence svozu roční sazba poplatku

Popelnice 120 litrů

1x týdně

3 682 Kč

Popelnice 120 litrů

1x za 14 dní

1 841 Kč

Popelnice 120 litrů

sezonní svoz

2 974 Kč

Popelnice 240 litrů

1x týdně

7 363 Kč

Popelnice 240 litrů

1x za 14 dní

3 682 Kč

Popelnice 240 litrů
Kontejner 1100 litrů

sezonní svoz
1x týdně

5 947 Kč
33 748 Kč

Vodné

Stočné

3

57,- Kč/m3

48,- Kč/m

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Poplatek za držení psa
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
Druhý a každý další
pes téhož držitele,
kterým je osoba
starší 65 let

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

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.

300,- Kč

Více informací o poplatcích naleznete
na stránkách obce www.modletice.cz/
urad/mistni-poplatky/.
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ZIMNÍ SCENÉRIE:
DOUBRAVICKÁ CESTA
DO BOROVÉHO
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Zastupitelé obce
a zaměstnanci Obecního úřadu Modletice
Vám přejí příjemné prožití svátků vánočních,
hlavně hodně zdraví
a do nového roku 2022 vše nejlepší.

