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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
ověřování a CzechPOINT
pondělí a středa
8:00 - 12:00
podatelna, evidence obyvatel,
poplatky
pondělí a středa
08:00 - 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:

ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 4. května 2022

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje
účetní závěrku MŠ Modletice za rok 2021.

Zastupitelé obce Modletice projednali předStarosta informoval zastupitele o proběhlém ložený návrh smlouvy o zřízení dobrovolného
přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumá- svazku obcí, ustaveného za účelem plnění
ní

hospodaření

bylo

provedeno

dne úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování
13.10.2021 (Dílčí přezkoumání hospodaření) povinné školní docházky dětí s místem trvaléa dále 6.04.2022 (Závěrečné přezkoumání ho pobytu na území členských obcí svazku.
hospodaření) firmou ATLAS AUDIT s.r.o. Pod- V diskuzi nebyly ke smlouvě vzneseny žádné
le písemného vyjádření v závěru Zprávy o připomínky.
výsledku hospodaření z 6.4.2022 nebyly při
přezkoumání hospodaření územního celku Zastupitelé obce projednali návrh stanov
obec Modletice za rok 2021 zjištěny žádné dobrovolného svazku obcí Herink, Modletice
chyby a nedostatky. Zpráva o přezkumu hos- a Popovičky. Do stanov byly zapracovány
podaření byla zveřejněna na úřední desce připomínky zastupitelů obce Modletice
obce společně s návrhem závěrečného účtu a připomínky obcí Herink a Popovičky.

obce za rok 2021.

Byl projednán návrh změn obecně závazné

Byl předložen Závěrečný účet obce za rok vyhlášky obce č. 4/2016 o nočním klidu
2021. Návrh Závěrečného účtu spolu se Zprá- v souladu s platnou legislativou.
vou o výsledku přezkoumání hospodaření Byla projednána žádost o vyjádření
obce byly řádně zveřejněny po dobu 15 dnů k projektové dokumentaci pro územní rozna úřední desce a na internetových stránkách hodnutí na stavbu „CAT Zeppelin Modletice –
obce. Ke zveřejněnému návrhu nebyly doru- školící centrum“. Po prověření, zda je tato
čeny žádné připomínky. Zastupitelé předlože- stavba v souladu s územním plánem, bude
ný návrh projednali, nevznesli k návrhu žád- tato žádost zastupitelstvem dále projednána.
né připomínky a s předloženým zněním Závěrečného účtu obce za rok 2021 souhlasí bez
výhrad.

Byl projednán dodatek č. 1 smlouvy o dílo
s firmou HOSS a.s. na dílo „Rekonstrukce
objektu čp. 21 v Modleticích“, kterým se pro-

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje dlužuje termín ukončení stavebních prací
účetní závěrku obce za rok 2021 a schvaluje, a termín pro předání a převzetí díla do
že hospodářský výsledek za rok 2021 bude 30.9.2022.
-mš-

převeden na účet hospodářských výsledků
z předcházejících účetních období.
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INFORMACE Z OBCE

Očkování psů se blíží
V pondělí 13. června 2022 proběhne očkování
psů v naší obci. Stejně jako v minulých letech,
tak i letos čekají pana doktora Šimra dvě zastávky. V 18 hodin přijede do Doubravice
a zhruba v 18:15 se pak přemístí do Modletic.

Prosíme všechny majitele těchto čtyřnohých
kamarádů, aby se na očkování, které je povinné dle veterinárního zákona, dostavili. Pes
musí být očipovaný, neočipovaného očkovat
nelze. Očkování je zdarma pro ty psy, za které
byl uhrazen poplatek za rok 2022. Psi, kterým
majitelé neuhradili poplatek, očkováni nebudou.
-js-

Letos opět bude letní kino
Stejně jako v minulých letech, tak i letos se
můžete těšit na promítání letního kina,
které nás navštíví hned třikrát.
Promítat se bude v sobotu 25. června, dále
pak v pátek 29. července a v pátek 19. srpna na louce u hasičské zbrojnice.
Čas zahájení bude vždy po setmění a všichni
se můžete těšit také na bohaté občerstvení
od místních hasičů, jak jste zvyklí z minulých
let.
O vybraných filmech a přesných časech promítání budete informováni na obecních internetových stránkách www.modletice.cz -js-
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Tajenka: Co nás čeká v červnu? Odpovědi naleznete také na dalších stránkách.

KŘÍŽOVKA
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INFORMACE ZE SPOLKŮ

Místní sbor dobrovolných
hasičů oslaví 130 let své
existence

které si pro vás místní hasiči připraví. A to pití
bude podáváno ve speciálních výročních vratných kelímcích s designem modletické hasičské Tatry, které byly pro tuto událost vyrobeny.

V roce 1892 založili předchůdci dnešních
hasičů v naší obci spolek, který je tu stále s
námi, a který má velký vliv na kulturní a
společenské dění v obci.

K večeru pak zahraje živá hudba pana Čápa se
dvěma harmonikami a bicími.
Pořadatelé věří, že si den s hasiči v Modleticích užijí opravdu všichni. Malí i velcí, místní i
přespolní, hasiči i nehasiči. Událost je zkrátka
Ale nejen to. Za 130 let svého působení za- určena pro všechny a na všechny se také
-jsžehnal nejeden požár a pomohl při mnoha místní hasiči těší.
jiných událostech, jako jsou třeba povodně,
vichřice nebo jiné nehody.
Místní hasiči se rozhodli, že toto krásné kulaté výročí oslaví na louce u hasičárny v sobotu
18. června od 13 hodin. K vidění budou nejrůznější ukázky integrovaného záchranného
systému, jako jsou hasičští specialisté, ale
třeba i záchranářští psi.
Co by to bylo ale za společenskou akci v Modleticích, kdyby k ní nebylo dobré jídlo a pití,
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TAKOVÝ BYL DĚTSKÝ DEN
2022

Modletický věstník
č. 3; ročník 20,
Vychází: Červen 2022
Pod evidenčním číslem
MK ČR E 14287.
Vydáván zdarma.
Vydává: Obec Modletice,
Modletice 6, 251 01 Modletice.
Telefon 323 637 187
Mobil: 725 021 855
Šéfredaktor: Jiří Szalai
E-mail: obec@modletice.cz
Internet: www.modletice.cz
Autoři článků:
Marta Šimrová (-mš-)
Jiří Szalai (-js-)

