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Modletický́ věstník
Zpravodaj obce
Modletice

8/2019

Zdroj foto: www.langerovaaneta.cz

Výběr z obsahu
Další letní kino v Modleticích
10. ročník Modletického zvonění
Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
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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
https://www.modletice.cz
Úřední hodiny úřadu:
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
Pondělí a středa: 7:30 – 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 od 1. 4. 2016
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3,
252 42 Vestec
www.opvestec.cz
E-mail: mailto:info@pvestec.cz
Telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus – 739 156 156,
E-mail: radek.bus@opvestec.cz

Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha - 608 024 821
Hlášení 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
veřejného osvětlení prosíme o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Zápis z mimořádného stavby „Zvýšení kapacity Mateřské
zastupitelstva 28.6.2019 školy Modletice – Přístavba a sta-

vební úpravy MŠ Modletice" hodByl předložen Závěrečný účet notící komise, která prováděla
obce za rok 2018. Návrh Závěreč- hodnocení nabídek, doporučila
ného účtu spolu se Zprávou o vý- jako nejvhodnější nabídku firmy
sledku přezkoumání hospodaření HOSS a.s. Firma splnila kvalifiobce byly řádně zveřejněny po kační kritéria a nabídla realizaci
dobu 15 dnů na úřední desce a na díla za cenu 32 864 407,09,- Kč
internetových stránkách obce. Ke bez DPH. Zastupitelé souhlasí
zveřejněnému návrhu nebyly doru- s doporučením výběrové komise
čeny žádné připomínky. Zastupi- a výběrem dodavatele.
telé předložený návrh projednali, Obec Modletice se ve spolupráci
nevznesli k návrhu žádné připo- se Středočeským krajem podílí na
mínky a s předloženým zněním projektu rekonstrukce komunikace
Závěrečného účtu obce za rok II/101 v obci Modletice. Jeho první
částí je vybudování okružní křižo2018 souhlasí bez výhrad.
Zastupitelé projednávalii smlouvu vatky u Wilson tenis centra, resp.
mezi obcí Modletice a firmou T-sport. Součástí stavby okružní
ATLAS AUDIT s.r.o. o přezkou- křižovatky jsou doprovodné stavby
mání hospodaření obce za rok jako chodníky, veřejné osvětlení
2019. Předmětem této smlouvy je a pokládka datových kabelů. Po
vykonání přezkoumání hospoda- vybudování budou doprovodné
ření obce Modletice a vydání stavby za úplatu převedeny do mazprávy o výsledku tohoto přezkou- jetku obce Modletice.
mání za rok 2019, s náležitostmi Středočeský kraj jako investor celé
podle zákona o auditorech, auditor- stavby organizuje také výběrová říského standardu č. 52 a dalších re- zení na dodavatele stavby. Vzhlelevantních předpisů vydaných dem k tomu, že se do výběrového
Komorou auditorů ČR a ustanovení řízení již podruhé nepřihlásil žádný
§ 10 zákona o přezkoumání hospo- uchazeč, je nutné upravit poddaření. Zastupitelstvo obce Modle- mínky výběrového řízení. Jedná se
tice schvaluje uzavření smlouvy o provedení aktualizace rozpočtu
mezi obcí Modletice a firmou projektanta stavby, tak aby předpoATLAS AUDIT s.r.o. o přezkou- kládaná cena zakázky odpovídala
mání hospodaření obce za rok současné cenové úrovni stavebních prací, a dále o zohlednění
2019.
V rámci výběrového řízení na z provozních důvodů nezbytné etavýběr dodavatele na realizaci pizace této stavby.
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Na základě této úpravy bude upravena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na výběr dodavatele
stavby.
Předpokládá se, že touto úpravou
rozpočtu dojde k jeho cca 15-20%

navýšení oproti původnímu.
Zastupitelstvo obce Modletice souhlasí s provedení uvedených úprav
rozpočtu a bere na vědomí, že
dojde k uvedenému navýšení.
-ja-

Událo se v naší obci
Na začátku července jsme mohli jít
na promítání filmu v letním kině.
Nejprve se termín z důvodu špatného počasí musel posunout, ale
poté i tak si spousta diváků užila
snímek Ženy v běhu, který byl
zprostředkován všem zdarma
v zahradě mateřské školy.
Spolek Modletice sobě již tradičně
vypravil autobus na letní tábor,

který uspořádal ve Vlastějovicích
u Zruče nad Sázavou. Šest desítek dětí tak prožilo dva prázdninové týdny plné her a zábavy ve
stylu cest po planetách. Hlavním
vedoucím byl Honza Ondráček.
Děti se jistě již nyní těší na další
tábor, který si pro ně Modletice
sobě určitě nachystá.
-js-

Můžete se těšit
Přelom srpna a září je nepříjemným
obdobím pro dítka školou povinná,
ale pro příznivce kultury a sportu je
tento termín v Modleticích více než
příznivý. Na konci prázdnin, kdy se
všichni vrací z dovolených, chat
a chalup přinášíme možnosti vyžití.
Jako první je tu možnost navštívit
letní kino, které na začátku prázdnin na zahradě školky již bylo.
Vzhledem k tomu, že se noci začínají (bohužel) neúprosně prodlužovat a promítat se bude v pátek 30.
srpna, tak může začít snímek
dříve. Konkrétně ve 20 hodin
4

a těšit se můžete na letošní novinku Bohemian Rhapsody.
Další kulturní událostí a zde se nebojíme říct, že kulturní událostí
roku, je festival Modletické zvonění, jehož 10. ročník se koná
v sobotu 31. května. Dopoledne
má od 9 do 14 hodin den otevřených dveří významný partner festivalu společnost SOPO ve své
nové fabrice, na který srdečně zve
všechny místní i přespolní. Odpoledne začíná v 15 hodin na nádvoří
zámku a hned zostra. Jako první
se představí skupina Olympic
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Můžete se těšít
v čele s Petrem Jandou. Následuje
folková hvězda Jaroslav Samson
Lenk a s kompletní skupinou vystoupí i Aneta Langerová. Těšit se
také můžeme na vystoupení
stand-up komiků Tigrana Hovyakimana a Jiřího Jakymi. Po nich se
můžete těšit na modletické skupiny Cross Country a Kapelu pod
altánem. Cross Country slibuje
také maximální obsazení, včetně
Jirky Maška, Báry Fialové, smičcového kvartetu Krása a Ondřeje
Škocha (ex-Chinaski), který letos
vydal úspěšnou sólovou desku.
Pro děti bude nachystán skákací
hrad a tvořivé dílničky od místních
hasičů a o občerstvení se letos
budou starat zkušení profesionálové. Důležitá je informace i pro
vaše nemodletické přátele: Tento
rok jezdí kyvadlová doprava z Průhonic, Čestlic, Dobřejovic a Říčan
zcela zdarma po celý den.
Více se dozvíte na stránkách festivalu:
www.modletickezvoneni.cz.
Tuto přehlídku opět připravuje spolek Modletice sobě.

pro letošní rok okrsková a postupuje se z ní na okresní klání.
Od 9 hodin budou soutěžit dětské
kategorie, aby ve 13 hodin došlo
ke slavnosti kolem nové budovy.
Svou účast přislíbil například krajský starosta sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, nebo
i jiní vysoce postavení hasičští činovníci. Hasičárně a vozům zároveň požehná pan farář. Po této
slávě se rozeběhnou i soutěže dospělých. I zde bude bohaté občerství včetně rožnění prasete.
-js-

O týden později, tedy v sobotu
7. září dojde také na slavnostní
předání nové hasičárny místnímu sboru, v rámci tradiční soutěže O pohár starosty obce
Modletice, která se bude konat
vedle nové zbrojnice. Soutěž je

5
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Sudoku
Jak řešit správě sudoku a jak
správě začít je otázka, která určitě nemá jednoznačnou odpověď.
Ale
určitě
budete
potřebovat znát základní pravidlo a to je, že v každém řádku,
sloupci i v každém čtverci musí
být právě jednou každé číslo.

6

Vybereme si jedno číslo a hledáme, kde v tabulce může být.
Výskyty stejného čísla v zadání
nám omezují možnosti. Když
někde (v řádku, sloupci, čtverci)
zůstane jediná možnost, kde
číslo může být, jásáme a zapisujeme ho tam jako jisté.
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Inzerce

7
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Fauna Modletic
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