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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 7. 4. 2021
Ve středu 7. dubna proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v Modleticích další
zasedání obecního zastupitelstva, kde byly
řešeny tyto body:
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s potřebou nákupu ochranných prostředků
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce („dále jen JSDHO“) Modletice. Jedná se o
kompletní vybavení (přilby, zásahové oděvy,
obuv a rukavice) JSDHO. Vybavení, které má
jednotka v současné době k dispozici je zastaralé, současné zásahové obleky jsou z let
2004 a 2006 a nesplňují požadavky dle normy
ČSNE EN 469 a vyhlášky č. 69/2014 Sb., o
technických podmínkách věcných prostředků
požární ochrany. Zastupitelstvo obce se rozhodlo nakoupit v roce 2021 vybavení pro
JSDHO v celkové výši 400 000 Kč.

Brands). Navrhovaná přístavba a stávající
objekt budou propojeny. Zastupitelstvo žádost projednalo a s navrhovanou přístavbou
souhlasí za podmínek, že stavba bude splňovat regulativy územního plánu. Dále, vzhledem k tomu, že objekty firmy jsou v přímém
sousedství silnice II/101 na které probíhají a
budou probíhat plánované rekonstrukce,
zastupitelstvo
obce
žádost
schvaluje
s podmínkou, že firma umožní rekonstrukci
silnice II/101 a případně předá obci část dotčených pozemků bezúplatně.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje záměr podat žádost o dotaci na rekonstrukci
prostor č.p. 19 na ZŠ Modletice v rámci výzvy
ministerstva financí k předložení žádosti o
dotaci v roce 2021 z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje materiálně technické základy regionálního školství v působnosti obcí.

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo stanovení části společného školského obvodu
žádost firmy EUROPROJEKT na přístavbu skla- Základní školy Průhonice.
dové haly Irmler III – přístavba. Uvnitř stávají- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
cího areálu firma uvažuje umístit objekt těsně k dalšímu jednání o založení svazku obcí Dobsouvisející se stávající halou Irmler III (United řejovice, Herink a Modletice.
–mš-
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ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva ze
dne 5. 5. 2021

bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 a schvaluje, že

Ve středu 5. května proběhlo v zasedací hospodářský výsledek za rok 2020 bude přemístnosti obecního úřadu v Modleticích další veden na účet hospodářských výsledků z
zasedání obecního zastupitelstva, kde byly předcházejících účetních období.
řešeny tyto body:

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje na-

Starosta informoval zastupitele o proběhlém
přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumá-

výšení rozpočtu MŠ Modletice na rok 2021 na
celkovou částku 540 000,- Kč.

dne Zastupitelstvo obce po vyjádření nesouhlasu
7.10.2020 (Dílčí přezkoumání hospodaření) a s obdrženou nabídkou na prodej pozemku
dále 12.04.2021 (Závěrečné přezkoumání parc. č. 565/1 pověřuje starostu k dalšímu
ní

hospodaření

bylo

provedeno

hospodaření) firmou ATLAS AUDIT s.r.o. Pod- jednání o realizaci obecního rozvojového
le písemného vyjádření v závěru zprávy o projektu.

výsledku hospodaření z 12.04.2021 nebyly při Zastupitelé projednávali žádost firmy Miba
přezkoumání hospodaření územního celku Real s.r.o. o závazné stanovisko k ohlášení
obec Modletice za rok 2020 zjištěny chyby a stavby včetně změny v užívání spojené se
nedostatky. Zpráva o přezkumu hospodaření stavebními úpravami. Na základě k žádosti
byla zveřejněna na úřední desce obce společ- připojené projektové dokumentace a starosně s návrhem závěrečného účtu obce za rok tou provedené rekapitulace současného sta2020.
vu zmíněného areálu se shodli na stanovisku,
Byl předložen Závěrečný účet obce za rok že podmínkou k vyjádření souhlasu k žádosti
2020. Návrh Závěrečného účtu spolu se Zprá- je vypořádání vlastnických vztahů k pozemvou o výsledku přezkoumání hospodaření kům pod komunikací Za stodolou.
obce byly řádně zveřejněny po dobu 15 dnů Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vena úřední desce a na internetových stránkách řejnoprávní smlouvu mezi obcí Modletice a
obce. Ke zveřejněnému návrhu nebyly doru- městem Říčany o zabezpečení provedení záčeny žádné připomínky. Zastupitelé předlože- pisů údajů do informačního systému územní
ný návrh projednali, nevznesli k návrhu žádné identifikace, adres a nemovitostí na období 5
připomínky a s předloženým zněním Závěreč- let.
–fn
ného účtu obce za rok 2020 souhlasí -
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NOVINKY Z OBCE

Obecní brigáda nebyla. Hasiči
se činili.

zeli místní ulice, křoví a strouhy a sbírali odpadky, kterých nebylo zrovna málo.

Mezi kuriozity lze tentokrát počítat střed louVzhledem k tomu, že byla, z důvodu nemoci koťového kola pravděpodobně od starého
Covid-19, zrušena obecní brigáda, tak se žebřiňáku nebo velké množství dvoudecilitromístní jednotka sboru dobrovolných hasičů vých placatek od vodky.
rozhodla, že tuto činnost zastane.
Našim hasičům patří za jejich úklid obce velký
dík.

–js-

Po dobu několika dní tak naši hasiči prochá-

Očkování psů
V úterý 8. června proběhne pravidelné očkování psů.
Pan doktor Šimr bude začínat v Doubravici na
návsi v 18 hodin.

Dětský den letos nebude

Poté se přesune k autobusovým zastávkám
na návsi v Modleticích. Předpokládaný začátek je mezi 18:15 a 18:20, vše záleží na tom,
jak budou poslušní psi z Doubravice. Drobné
zdržení je tedy možné, ale bude se jednat
řádově o minuty.

Pořadatelé letošní dětský den nepřipraví,
a to zejména z důvodů restrikcí, které jsou Prosíme všechny majitele těchto čtyřnohých
kamarádů, aby se na očkování, které je pona pořádání takovýchto akcí uvaleny.
viinné dle verterinárního zákona dostavili.
Pejsek musí být čipovaný, nenačipovaného
Těžko by se kontrolovala bezinfekčnost příočkovat nelze. Očkování je zdarma pro ty psy,
tomných. Zároveň velkou překážkou je i neza které byl uhrazen poplatek za psa za rok
možnost na této akci provádět občerstvení a 2021. I zde platí, že psi s nezaplacenou plattěžkostí jsou i zakryté dýchací cesty všech bou na své očkování nedosáhnou.
–jszúčastněných, protože málokdy na dětském
dni vzniká odstup větší než dva metry dvou
vedle sebe stojících osob. Pořadatelé věří, že
se brzy opět přihlásí ke svému slovu a rozveselí tak lidi nejen z Modletic.
–js
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Tajenka: Brzy nás čeká snad...

NOVINKY Z OKOLÍ OBCE

Sbírka na zvon stále pokračuje

zvonu zaujala. Zatím jsme se dozvěděli, že se
nejvíce používá jako funkce připomínky: dříve
to býval uzel na kapesníku, dnes je to připoVážení a milí sousedé,
mínka v mobilu - jejíž zvonění skutečně nejde
doufáme, stejně jako vy, že zvláštní doba neslyšet. A někteří se jím prý dokonce necházpůsobená ještě zvláštnějším virem snad vají i budit. V každém případě, pokud ho
pomalu končí a umožní nám alespoň trochu chcete a ještě nemáte, stáhnout zdarma lze
běžný život, na jaký jsme byli dosud zvyklí. ještě https://www.naszvon.cz/cz/akce/hlasNaši předkové zažili také velké množství zvonu--ke-stazeni .
těžkých situací, bohužel i válek, převratů a Krásný červen vám přejí
hladovění. O tom všem si můžete přečíst více
v obecních kronikách, které jsou digitalizo- Iveta a Martin Patákových,
vané a k dispozici na internetu (https:// (redakčně zkrácen)

Popovičky

www.dobrejovice.cz/informace/kronika ).
Svědkem mnoha těžkých chvil, ale i radostí,
byl a je za dobu 524 let své existence i zvon
v kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách. Velmi vám děkujeme za zájem o sbírkovou akci
pro jeho rekonstrukci - sbírka stále pokračuje
a i nadále budeme vděčni každému, kdo zvon
jakoukoliv částkou podpoří. K tomu, aby se
ho mohl mistr zvonař ujmout, je zapotřebí
nashromáždit ještě 298 709 Kč.

O naší akci se dozvěděla i rodina Vojtkových
v Dobřejovicích a díky nim se aktuálně natáčí
krátký film nejen o zvonu, ale také o místní
historii. Věříme, že se díky němu i vy dozvíte
mnoho nového a zajímavého o místě, kde
žijeme a také o památce, kterou často bez
povšimnutí míjíme.
Z vašich reakcí i slyšitelného vyzvánění víme,
že vás možnost stáhnout si do mobilu hlas
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 5+6/21

-7-

ÚKLID OBCE MÍSTNÍMI
HASIČI
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