Modletický vìstník
Èíslo 3 roèník 14 | Duben 2016 | Zdarma

Obecní brigáda ji v sobotu 16.4. od 9:00 (sraz pøed OÚ)
16.4. od 8:00  8:20 bude také probíhat svoz nebezpeèného odpadu, rovnì pøed OÚ

½okozování dìtských høi

½øíspìvky k ivotním událostem

Âohuel se neustále setkává Prosím½²t½dy²v½chny²návtìv ½øipomínáme, e obec Modle
tice poskytuje obèanùm
me s pokozováním vybavení níky² o² dodrování² provozního
pøíspìvky k významným ivot
øádu² høitì.² T½n² mimo² jiné ním událostem.
dìtských høi v obci.
stÇnovuj½:
OpÇkovÇnì² bývá² pokoz½no
J½dná²s½²o²finÇnèní²pøíspìv½k²v½
op¸oc½ní² høitì,² Ç¸½² èÇsto² i² sÇ ● ZákÇz²pouívání²prvkù²pro výi² ·00,² Kè² k² pøí¸½itosti
motné²h½rních²prvky.²±½j½n,²½
dìti²dospì¸ými ±jeden z nej dovr½ní²vìku²0,²·,²70,²7·²¸½t
to² pro² ob½c² znÇm½ná² n½mÇ¸é
èastìjích dùvodù poko Ç² dá¸½² kÇdý² dÇ¸í² rok.² Dá¸½² j½
poskytován²pøíspìv½k²·00,²Kè
finÇnèní² nák¸Çdy,² v² první² øÇdì
zení)
k²nÇroz½ní²dítìt½.
j½²Ç¸½²ohro½nÇ²b½zp½ènost²dìtí,
● ZákÇz²pohybu²psù²Ç²jiných V²pøípÇdì²úmrtí²poskytuj½²ob½c
kt½ré²si²nÇ²høiti²hrÇjí.
zvíøÇt²nÇ²høiti ±jak z hygie pozùstÇ¸ým²pøíspìv½k²Ë000,Kè
±ìkt½ré²závÇdy²h½rních²prvkù
nických, tak zejména bez nÇ²pohø½bné.
n½musí² být² nÇ² první² poh¸½d
peènostních dùvodù)
KÇdý,² kdo² má² nárok² nÇ
pÇtrné² Ç² Çni² prÇvid½¸né
nìkt½rý² z² pøíspìvkù,² mù½
Chc½m½² snÇd² vichni,² Çby² si
kontÇktovÇt² ob½cní² úøÇd
kontro¸y² n½mohou² stopro
dìti² moh¸y² hrát² nÇ² èistých Ç²o²pøíspìv½k²si²zÇádÇt.
c½ntnì²zÇruèit²b½zp½ènost.
Ç²b½zp½èných²høitích. pp

Pozor,²podÇt²ádost²o²pøíspìv½k
Ç² j½ho² vyp¸Çc½ní² j½² moné
n½jdøív½²v²d½n,²kdy²vzniká²nárok
nÇ² vyp¸Çc½ní² ² (dÇtum² nÇro
z½nin,² vydání² rodného² ¸istu
dítìt½)²Ç²n½jpozdìji²Â²mìsíc½²od
dÇtÇ,² k½² kt½rému² vznik¸² nárok
nÇ²pøíspìv½k.
Pokud² n½bud½² ádost² podánÇ
do² uv½d½ného² t½rmínu,² nárok
nÇ²pøíspìv½k²konèí²Ç²pøíspìv½k
n½bud½²vyp¸Çc½n.
ádost² o² pøíspìv½k² j½² k² dispo
zici² nÇ² úøÇdì² Ç² nÇ² stránkách
obc½ ±Dokumenty  ormuláøe)
pp

I±ZERCE

Countrybál Ëivadla vod studny
Ëivadlo vod studny poøádá
v sobotu 23.dubna od 20:00
v zámeckém sále v Modleti
cích taneèní zábavu ve stylu
country.
K² tÇnci² Ç² pos¸½chu² zÇhrÇj½
kÇp½¸Ç²PÇáci.

Souèástí² v½è½rÇ² j½² i² bohÇtá
tombo¸Ç.
TémÇtické² country² ob¸½è½ní
vítáno.
Vstupné: 100,²Kè

Poplatek za psa je tøeba zaplatit do konce dubna
Pøipomínám½,²½²do²Â0.²dubnÇ²²j½²tø½bÇ²uhrÇdit²²pop¸Çt½k²zÇ
dr½ní²psÇ²(viz Vyhláka o poplatcích za psy,
dostupná²mj.²nÇ²ob½cních²stránkách²v²s½kci
Ob½cní²úøÇd²²Vyh¸áky)
Poplatek je mono zaplatit na obecním úøadì
v úøedních hodinách
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Obec hledá nového pracovníka
Hledáme vhodného uchazeèe na pozici:
ÿáplò práce:

½oadavky:
²b½zúhonnost
²spo¸½h¸ivost
²mÇnuá¸ní²zruènost
²øidièský²prùkÇz²skupiny²B
²fyzická²zdÇtnost
²zku½nosti²s½²zÇhrÇdní²t½chnikou²výhodou

²zimní²údrbÇ²chodníkù
²údrbÇ²z½¸½nì
²úk¸id²obc½
²údrbÇ²ob½cních²budov²Ç²mÇj½tku
(²zÇstávky²BUS,²¸Çvièky,²Çtd.)
²údrbÇ²ob½cní²t½chniky
²údrbÇ²Ç²správÇ²ob½cního²vodovodu
²údrbÇ²Ç²správÇ²ob½cních²kot½¸½n
²údrbÇ²Ç²správÇ²èistírny²odpÇdních²vod

V²pøípÇdì²zájmu²nás²kontÇktujt½²nÇ²½mÇi¸:
obec@modletice.cz
n½bo²nÇ²Çdr½s½
Ob½c²Mod¸½tic½,²Mod¸½tic½²,²2·Ë²0Ë²ØíèÇny
pøípÇdnì²nÇ²t½¸.: 725 021 855

Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva
è. 3/2016 ze dne 9. 3. 2016
Podpora spolku Modletice sobì
By¸Ç² doruè½nÇ² ádost² spo¸ku² Mod¸½tic½
sobì² o² poskytnutí² finÇnèní² podpory² nÇ
provoz² spo¸ku² v² roc½² 20Ë.² Bìh½m
zÇs½dání² by¸i² zÇstupit½¸é² informování² o
pouití² finÇnèní² podpory,² kt½rou² ob½c
poskyt¸Ç² spo¸ku² v² roc½² 20Ë·.² ZÇstupit½¸é
konstÇtovÇ¸i,²½²finÇnèní²prostø½dky²zÇ²rok
20Ë·²by¸y²vynÇ¸o½ny²v²sou¸Çdu²s²úè½¸½m
poskytnuté²podpory²Ç²souh¸Çsí²s²podporou
sdru½ní² i² v² roc½² 20Ë.² V² sou¸Çdu² s½
strÇt½gickým²p¸án½m²obc½²by¸²pro²rok²20Ë
nÇvr½n² finÇnèní² dÇr² v½² výi² ·0² 000,Kè.
DÇr² j½² urè½n² jÇko² finÇnèní² podporÇ² nÇ
provoz² spo¸ku.² DÇr² bud½² poskytnut² nÇ
zák¸Çdì² dÇrovÇcí² sm¸ouvy² m½zi² obcí
Mod¸½tic½²Ç²spo¸k½m²Mod¸½tic½²sobì.
½ro: 6, zdrel se 1±J. Szalai)

Plánovaná stavba firmy GEIS
Zástupc½²inv½storÇ²informovÇ¸²zÇstupit½¸½
o² p¸ánovÇné² stÇvbì² GEIS² ² HUB² PÇrc½¸
Mod¸½tic½.² ±Ç² zák¸Çdì² pø½d¸o½né² pro
j½ktové² dokum½ntÇc½² Ç² informÇcí² od
inv½storÇ²zÇstupit½¸stvo²obc½²poÇduj½²po
inv½storovi² stÇvby² dÇ¸í² stÇvby² t½chnické
Ç²doprÇvní²infrÇstruktury,²kt½ré²jsou²pod¸½
názoru² zÇstupit½¸stvÇ² nutné² k² r½Ç¸izÇci
p¸ánovÇné²stÇvby.

ZÇstupit½¸é² s½² dohod¸i,² ½² s² inv½stor½m
stÇvby²bud½²o²uv½d½ných²podmínkách²dá¸½
j½dnáno.²ZÇstupit½¸é²tÇké²nÇvrhují²uzÇvøít
p¸ánovÇcí² sm¸ouvu,² kd½² budou² sp½cifi
kovány² povinnosti² inv½storÇ² vùèi² obci
Mod¸½tic½.

Kompenzaèní pøíspìvek na vybudování
základní infrastruktury obce
±Jedná se o pøíspìvek, který obec poaduje
za umonìní pøipojení plánované stavby na
kopci u silnice 101 na kanalizaèní
a vodovodní sí.  pozn. red)
By¸² doruè½n² návrh² sm¸ouvy² o² spo¸upráci
Ç² úhrÇdì² komp½nzÇèního² pøíspìvku² nÇ
vybudování² zák¸Çdní² infrÇstruktury² obc½
m½zi² obcí² Mod¸½tic½² Ç² pÇní² B¸Çnkou
Køivánkovou.²Uv½d½nou²sm¸ouvou²s½²ob½c
Mod¸½tic½² zÇvÇzuj½² umonit² mÇjit½¸i
poz½mku² vyuívání² vodovodní² Ç² kÇnÇ¸i
zÇèní²sítì²obc½²Ç²gÇrÇntuj½²kÇpÇcitu²ÈOV
v½² výi² ·0² EO² pro² budoucí² stÇvby² nÇ
poz½mku² pÇní² Køivánkové² pÇrc.² è.² 2
v²k.ú.²Dobø½jovic½.

pøíspìvku,² kt½rá² vychází² z² kÇ¸ku¸Çc½
Ë8²000,²Kè²zÇ²Ë²EO.
ZÇstupit½¸é²dá¸½²poÇdují²do²sm¸ouvy²zÇ
prÇcovÇt²nás¸½dující²podmínky:
² kÇnÇ¸izÇèní²Ç²vodovodní²v½d½ní²bud½
vybudováno² pod¸½² proj½ktové² dokum½n
tÇc½²odsouh¸Çs½né²obcí²Mod¸½tic½,
² kÇnÇ¸izÇèní² Ç² vodovodní² v½d½ní² pro
uv½d½ný² poz½m½k² vybuduj½² nÇ² v¸Çstní
nák¸Çdy²mÇjit½¸²poz½mku²Ç²poté²j½j²pø½dá
b½zp¸Çtnì²obci²Mod¸½tic½,
²² prùbìh²výstÇvby²sítí²bud½²kontro¸ován
t½chnickým²dozor½m²obc½²Mod¸½tic½.
½ro: 7

Dotace pro SDH Modletice
StÇrostÇ²obc½²informovÇ¸²zÇstupit½¸½²o²á
dosti²o²dotÇci²nÇ²doprÇvní²Çutomobi¸²pro
j½dnotku² sboru² dobrovo¸ných² hÇsièù
Mod¸½tic½.²ádost²by¸Ç²podánÇ²v²sou¸Çdu
s²prÇvid¸y²HÇsièského²záchrÇnného²sboru
ÈR,²kt½rý²j½²poskytovÇt½¸²dotÇc½.
ZÇstupit½¸é² zárov½ò² proj½dnÇ¸i² monost
podání²ádosti²o²dotÇci²nÇ²stÇvbu²hÇsièské
zbrojnic½.²V²souèÇsné²dobì²ob½c²Mod¸½tic½
disponuj½² pouz½² gÇráí² nÇ² hÇsièskou
TÇtru.² VýstÇvbou² zbrojnic½² by² mì¸y
vzniknout² odpovídÇjící² prostory² pro
záz½mí²JSDH²Ç²pro²èinnost²SDH.

D¸½² návrhu² sm¸ouvy² mÇjit½¸² poz½mku
uhrÇdí²obci²komp½nzÇèní²pøíspìv½k²urè½ný
nÇ² posí¸½ní² stávÇjící² infÇstruktury² v½² výi
00² 000,² Kè.² P¸ÇtbÇ² pøíspìvku² bud½
rozdì¸½nÇ²nÇ²dvì²èásti²nás¸½dovnì:
J½dná²s½²pø½d½vím²o²nás¸½dující²stÇvby: ² první²èást²v½²výi²j½dné²po¸oviny²bud½ ½ro: 7
² vybudování² chodníku² podé¸² c½¸ého uhrÇz½nÇ²do²Ë·²dnù²od²podpisu²sm¸ouvy,
² druhá²èást²v½²výi²druhé²po¸oviny²bud½ ±Ëoba konání 19:00  00:25)
Çr½á¸u²firmy²G½is,
² vybudování² v½ø½jného² osvìt¸½ní uhrÇz½nÇ²do²Ë·²dnù²od²pø½kroè½ní²kÇpÇcity Zápis vypracoval: Jiøí Aron
2·²EO²vypoutìných²odpÇdních²vod,²n½bo
uv½d½ného²chodníku,
² vybudování² odvodnìní² pøi¸½h¸ých n½jpozdìji²do²Â²¸½t²od²podpisu²sm¸ouvy.
komunikÇcí²Ç²chodníku,
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i² návrh² sm¸ouvy
² po¸o½ní²chrániè½k²Ç²Çch½t²pro²dÇtové Ç² souh¸Çsí² s² výí² komp½nzÇèního
v½d½ní²podé¸²Çr½á¸u²firmy²G½is.
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Obecní projekty pod lupou: Regenerace lokálních prvkù ÚSES v Modleticích

Ob½c²t½dy²v²roc½²20Ë2²os¸ovi¸Ç²sp½ciÇ
¸izovÇnou² firmu Living in green² Ç² tÇ
zÇèÇ¸Ç²nÇ²dokum½ntÇci²prÇcovÇt.

● zmÇpovÇt² Ç² zhodnotit² stÇv stromù,² z² nich² ·² by¸o² urè½no² k² od
stávÇjících² j½dnot¸ivých² dø½vin strÇnìní² Ç² 28² k² proø½zu.² V² kÇt½gorii
stromové²skupiny²by¸o²nÇvr½no²k²p¸o
i²stromových²skupin
2
● d½finovÇt²
vhodná²
o½tø½ní nému² odstrÇnìní² 2Â² m ² Ç² v² kÇt½gorii
stávÇjících²dø½vin²"² nÇvrhnout k½ø½² by¸o² k² odstrÇnìní² nÇvr½no² Ë2
nÇ²odstrÇnìní²n½vyhovující²dø½viny k½øù²n½bo²j½jich²skupin²o²c½¸kové²p¸o½
7Ë·² m2.² ±ÇopÇk² vysÇz½no² by¸o² ·
Ç
stromù² Ç¸½jového² typu² Ç² 2·28² k½øù
● nÇvrhnout² zÇ¸o½ní² Ç² rozíø½ní z²kont½jn½rù.
prvkù² ÚSES ±viz rámeèek na
FinÇncování² proj½ktu:² Vzh¸½d½m² k
stranì)
tomu,² ½² pro² r½Ç¸izÇci² proj½ktu² ob½c
S² proj½ktovou² dokum½ntÇcí² j½² vùb½c mus½¸Ç² j½tì² pøikoupit² poz½m½k,
v½² hn½d² v½s½¸½jí.² O² tom,² ½² ji dosáh¸y² c½¸kové² výdÇj½² nÇ² proj½kt
potø½buj½t½²pro²ádost²o²dotÇci,²js½m²s½ èástky²témìø²2,8²mi¸.²Kè,²vè.²DPH.
ji²zmíni¸.
±Ç²koupi²poz½mku²s½²Ç¸½²dotÇèní²titu¸
S² øádnou² dokum½ntÇcí² tÇké² mù½t½ n½vztÇhovÇ¸,² proto² by¸y² pro² stÇnov½ní
poptÇt² r½Ç¸izÇèní² firmy² Ç² porovnÇt vý½² dotÇc½² tzv.² zpùsobi¸é² výdÇj½
j½jich²nÇbídky²formou²v½ø½jné²soutì½. "pouz½"²Ë²·Ë²·²Kè,²vè.²DPH²(v²této
A²pø½snì²to²s½²i²stÇ¸o
èástc½² jsou² zÇhrnuty² i² nák¸Çdy² nÇ
Obá¸ky²s²nÇbídkÇmi²by¸y²ot½vø½ny²2.. poøíz½ní² proj½ktové² dokum½ntÇc½,² nÇ
20Ë,² pìtiè¸½nná² komis½² nÇbídky t½chnický²dozor²inv½storÇ²Ç²nÇ²Çutorský
vyhodnoti¸Ç² Ç² dn½² Ë0.² Ë0.² 20Ë² by¸o dozor).
rozhodnuto² o² vítìzi,² kt½rým² s½² stÇ¸Ç DotÇci² v½² výi² Ë² Â² Ë,20² Kè² by¸Ç
prùhonická² firmÇ Green ½roject poskytnutÇ² z² fondù² Op½rÇèního
s²nÇbídkovou²c½nou²Ë²ËÂ²27Ë,²Kè²(b½z progrÇmu² ivotní² prostø½dí² (ERDF)
DPH).
Ç²zbývÇjících²7·²7,80²Kè²ob½c²získÇ¸Ç
J½tì² v² ¸istopÇdu² roku² 20Ë² by¸y jÇko²dotÇci²z½²Státního²fondu²ivotního
pp a fn
zÇháj½ny² r½Ç¸izÇèní² prác½.² T½rmín prostø½dí²(SFP).
ukonè½ní² prÇcí² nÇ² r½Ç¸izÇci² proj½ktu,
ÚSES je zkratka pro Územní systém
vè½tnì²dvou²fází²tzv.²nás¸½dného²p¸nìní,
ekologické stability krajiny.
by¸² stÇnov½n² nÇ² ÂË.² kvìtnÇ² ¸½toního
roku²(tj.²20Ë).
Úè½¸½m²j½²mj.²zÇchování²èi²znovuobnov½ní

Rok 2014

Rok 2015

V²minu¸ém²roc½²by¸Ç²dokonè½nÇ²první
fáz½²prácí²nÇ²M¸ýnské²¸ouc½²(¸oukÇ²nÇd
horním² rybník½m,² kd½² s½² kÇdý² rok
poøádá²pá¸½ní²èÇrodìjnic).
J½dnÇ¸o²s½²o²proø½závání²Ç²kác½ní²stá
vÇjící² z½¸½nì² Ç² výsÇdbÇ² nové.² To² v½
v² rámci² proj½ktu² zÇ² n½c½¸ých² 2,8
mi¸iónù² Kè,² j½ho² h¸Çvním² cí¸½m² j½
vytvoøit² dÇ¸í² pøíj½mné² ob½cní² místo
v² uprÇv½né² z½¸½ni,² vhodné² pro² k¸idné
procházky,²sportovní²vyití²Ç²pøípÇdné
spo¸½è½nské²Çktivity.
Do² budoucnÇ² s½² poèítá² s² nÇpoj½ním
M¸ýnské² ¸ouky² nÇ² budovÇnou² sí² c½st
v² oko¸í² obc½,² èím² by² s½² zvýi¸Ç
pøístupnost²¸okÇ¸ity²i²j½jí²návtìvnost.
Pojïm½² s½² podívÇt² nìko¸ik² ¸½t² do² mi
nu¸osti²nÇ²to,²co²v½²j½²tø½bÇ²udì¸Çt²pro
r½Ç¸izÇci²tÇkovéhoto²proj½ktu.
Rok 2012
Ji²od²zÇèátku²by¸o²jÇsné,²½²b½z²dotÇcí
si²ob½c²tÇkový²proj½kt²n½mù½²dovo¸it.
Pøi² ádosti² o² dotÇci² vám² vÇk² n½stÇèí
mít²s½b½¸½pí²zámìr,²krásné²viz½²Ç²u
¸½chti¸é² cí¸½,² pokud² j½² n½doká½t½
zprÇcovÇt² do² formy² proj½ktové² doku
m½ntÇc½,² z½² kt½ré² bud½² pø½snì² jÇsné,
o²co²½²v²proj½ktu²pùjd½.

V² è½rvnu² 20Ë² by¸Ç² pø½dánÇ² ÇktuÇ¸i Â0.² .² 20Ë·² by¸o² ukonè½no² kác½ní,
zovÇná² proj½ktová² dokum½ntÇc½,² v½ proø½z² Ç² výsÇdbÇ² Ç² zÇèÇ¸Ç² bì½t² 0
kt½ré²by¸y²stÇnov½ny²nás¸½dující²cí¸½:
mìsíèní²záruèní²dobÇ²nÇ²dí¸o.²RozsÇh
r½Ç¸izÇc½² j½² zø½jmý² z² nás¸½dujícího
pø½h¸½du.²Hodnoc½no²by¸o²c½¸k½m²22·

pøiroz½ného²g½nofondu²krÇjiny²Ç
zÇchování²èi²podpoø½ní²rozmÇnitosti
pùvodních²bio¸ogických²druhù²Ç²j½jich
spo¸½è½nstv½ch²(biodiv½rzity)
Vytváø½ní²úz½mního²systému²½ko¸ogické
stÇbi¸ity²j½²²v½ø½jným²zájm½m,²nÇ²kt½rém²s½
podí¸½jí²v¸Çstníci²poz½mkù,²obc½²i²stát

I±ZERCE

ÿÂÍËK ½RÁCE
PØIJMEME²²ÚKµIDOVÉ²PRACOV±ÍKëÎCE
s²v¸Çstním²Çut½m
²²±ÁSTUP²²IH±ED
PµAT²Ë.000,²Kè²+²20%²odmìny
PRACOVITÌ:²ØÍÈA±ë,²ÈESTµICE,²JAµOVICE,²MODµETICE
KO±TAKT:²²²72·²2·²Ë0,²½mÇi¸:²vinc@hgs.cz
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I±ZERCE

ÿÂÍËK ½RÁCE
PØIJMEME²²ÚKµIDOVÉ²PRACOV±ÍKëÎCE
s²v¸Çstním²Çut½m
²²±ÁSTUP²²IH±ED
nÇ²DPP²²MZDA²7.000,²Kè
PRACOVITÌ:²ØÍÈA±ë,²ÈESTµICE,²JAµOVICE,²MODµETICE
KO±TAKT:²²²72·²2·²Ë0,²½mÇi¸:²vinc@hgs.cz

Svoz elezného rotu z domácností

Pálení èarodìjnic na Mlýnské louce

Îelezný rot budou sváet Ç² Çby² s½² k² nìmu² dÇ¸o² zÇj½t Tradièní pálení èarodìjnic Pivo²Ç²n½Ç¸ko²nápoj½²budou
hasièi v pondìlí 18.dubna. Çut½m.
probìhne v sobotu 30. dub k½²koupi²nÇ²místì.
rot² n½musít½² nikÇm² nosit, Doporuèuj½m½²rot²pøiprÇvit na na louce u Mlýnského
rybníka .
stÇèí,²kdy²ho²pøiprÇvít½²pø½d pro²svoz²ji²d½n²pø½d½m.
dùm² tÇk,² Çby² ho² by¸o² vidìt
HrÇnic½² bud½² zÇpá¸½nÇ² po
s½tmìní²(nìkdy²m½zi²s½dmou
Ç²osmou²hodinou).
±Ç²Çkci²budou²doh¸í½t²míst
ní²hÇsièi.

V²tÇj½nc½²j½²skrytÇ²j½dnÇ²z²novin½k,²s½²kt½rou²s½²od²tohoto²roku²v²obci²bud½t½²moci²s½tkávÇt.
Øeení z minulého èísla: Modletice slaví výroèí.
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