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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 2. března 2022

ka“ od firmy LIVING IN GREEN s.r.o. za cenu
262 000,- Kč bez DPH. Na základě této nabídky bude zpracována projektová dokumentaZastupitelé projednávali návrh stanov dobro- ce na revitalizaci ploch ÚSES pro lokalitu zvavolného svazku obcí Herink, Modletice a Po- nou V rybníčkách. Zastupitelé s předloženou
povičky. Stanovy svazku vymezují práva nabídkou souhlasí.
a povinnosti pro členy svazku a definují praVýběr ze zápisu zastupitelstva
vidla fungování svazku. Ke stanovám byly
ze dne 6. dubna 2022
vzneseny připomínky, které budou do stanov
zapracovány. Po zapracování připomínek Starosta obce prezentoval dokumentaci
bude stanovy zastupitelstvo obce dále pro- „Odůvodnění regulačního plánu „RP2 –
jednávat.
Doubravice-sever“ o jejíž projednání požádal
vlastník areálu, kterým je firma HOPI Properties s.r.o. Dokumentace se týká regulačního
plánu, který stanovuje pravidla pro výstavbu
nového logistického centra a s ním souvisejících budov, parkoviště kamionů apod. Předmětem navazující diskuze, které se zúčastnili
i majitelé budoucí stavbou dotčených
doubravických nemovitostí, byla zejména
navrhovaná opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů (hluku apod.) na tyto nemovitosti.
Z diskuze vyplynul požadavek na doplnění
protihlukové stěny na hranici pozemků buZastupitelé projednávali návrh dohody mezi doucího logistického centra parc. č. 399/54 a
obcemi o spolupráci při zajištění povinné 399/55 a sousedními pozemky parc. č.
školní docházky v jiné obci. Na základě této 399/17 a 399/8.
dohody nabídne obec Modletice volné kapacity v nově vznikající Základní škole Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje obv Modleticích obcím Herink a Popovičky. Za- sah regulačního plánu RP2-Doubravice -sever
stupitelé souhlasí s uzavřením této dohody s podmínkou doplnění protihlukové stěny na
hranici pozemků budoucího logistického cens obcemi Herink a Popovičky.
tra parc. č. 399/54 a 399/55 a sousedními
Byla předložena nabídka na vypracování kra- pozemky parc. č. 399/17 a 399/8.
jinářského projektu „Revitalizace části lokálPokračování na straně 4 →
ního biocentra podél Dobřejovického potoZastupitelé projednávali návrh smlouvy o
zřízení dobrovolného svazku obcemi Herink,
Modletice a Popovičky. Uvedené obce hodlají
založit svazek obcí za účelem plnění úkolů
v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na území členských obcí.
K návrhu smlouvy byly vzneseny připomínky,
které budou do smlouvy zapracovány a návrh
smlouvy bude zaslán k připomínkám obcím
Herink a Popovičky.
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ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 6. dubna 2022

VIA CS, a.s. na opravu komunikací v obci,
poškozených v souvislosti s vedením objízdných tras přes obec při dřívějších uzavírkách
(pokračování ze str. 3)
silnice I/101. Zastupitelé souhlasí s nabídkou
firmy EUROVIA CS, a.s., která nabídla proveV rámci diskuze k návrhu smlouvy o spoludení oprav za cenu 495 000,- Kč bez DPH.
práci zastupitelé upozornili na některé,
Opravy budou zahájené dne 9.4.2022.
z hlediska obce, sporné formulace jako např.
konkretizace určení příspěvku, doba platnosti Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvy a možnost její výpovědi. Zastupitelé smlouvě o dílo s firmou PKbau, jejímž předpožadují zapracování uvedených připomínek mětem je rekonstrukce prostor v objektu č.p.
19. Předmětem dodatku jsou změny termínu
do smlouvy.
plnění a ceny za dílo.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzaobce
byl
předložen
vření smlouvy s firmou W.A.G payment solu- Zastupitelům
tion, a.s. s tím, že budou do smlouvy zapra- k projednání plán kulturních a společenských
covány požadované připomínky.
akcí na rok 2022. Zastupitelé předložený plán
berou bez připomínek na vědomí.
Před zahájením projednání tohoto bodu upozornili zastupitelé J. Szalai a L. Hanuš na svůj Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vystřet zájmů. Spolek Modletice Sobě z.s. ne- řazení majetku obce, který byl v rámci ukonbyl, vzhledem k překážkám v dodavatelských čené inventury prohlášen za nepotřebný.
řetězcích, které způsobila pandemie Covidu,
Zastupitelé obce Modletice projednali předschopen využít peněžitý dar ve výši 100 tis.
ložený návrh smlouvy o zřízení dobrovolného
Kč, který mu byl v roce 2021 poskytnut obcí
svazku obcí, ustaveného za účelem plnění
na opravu a obnovu jeho majetku. Spolek na
úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování
výzvu obce tento dar vrátil a v březnu tohoto
povinné školní docházky dětí s místem trvaléroku o dar požádal znovu. Zastupitelé novou
ho pobytu na území členských obcí svazku.
žádost projednali a souhlasí s poskytnutím
V diskuzi nebyly ke smlouvě vzneseny žádné
finančního daru v požadované výši.
závažné připomínky. Návrh smlouvy bude
Před zahájením projednání tohoto bodu upo- projednán také zastupitelstvy obcí Herink
zornil zastupitel J. Aron na svůj střet zájmů. a Popovičky, které jsou rovněž potenciálními
Zastupitelé projednali zveřejněný záměr obce členy svazku.
pronajmout uvolněný nebytový prostor
Zastupitelé obce projednali připomínky
v budově č.p. 6 na provozování kadeřnických
k předloženému návrhu Stanov a několik
služeb. Na realizaci tohoto záměru byla poz nich doporučili do návrhu zapracovat. Takto
dána pouze nabídka paní Hany Aronové.
upravená
verze
Stanov
je
určena
Zastupitelé s touto nabídkou vyjádřili souk projednání v zastupitelstvech obcí Herink
hlas.
a Popovičky. Po zapracování připomínek
Zastupitelé projednali nabídku firmy EURO- a budu stanovy dále projednávány.
-fn-
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INFORMACE Z OBCE

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
V ZŠ A MŠ MODLETICE

Hasiči a obec budou přát
maminkám ke svátku

V právě vznikající Základní a mateřské škole
Modletice hledají kolegy, kteří mají chuť spo- Po dvouleté odmlce se vrací oblíbené kulturlečně vytvářet školu pro 21. století. Do týmu ní a společenské akce. Jedna milá událost
přijímají pro školní rok 2022/2023 s nástunás čeká tento týden.
pem v srpnu 2022 následující pozice:
•

Učitel nebo učitelka pro 1. ročník

•

Vychovatel, nebo vychovatelka školní
družiny

•

Kuchař nebo kuchařka do kuchyně ZŠ.

Máte-li zájem pracovat v malém kolektivu
rodinné školy, prosím, zašlete vaše CV do konce května 2022 na e-mail zsmodletice@modletice.cz. Podrobnější informace získáte též telefonicky na čísle 775957775.

Členové místního hasičského sboru budou
přát jménem svým, ale i jménem obce maminkám k jejich krásnému svátku. Tradiční
akce se uskuteční den před svátkem samotným, a to v sobotu 7. května v odpoledních
hodinách. Hasiči přijdou k Vašim dveřím popřát osobně, za doprovodu dechové hudby
Adama Křečka.
-js-

Dětský den bude: Dva roky
prázdnin už jsou minulostí
Že se vracíme do normálu, a věřme, že
nadobro, značí i to, že se po dvouleté odmlce
objevuje na scéně i modletický dětský den.
Jeden z nejstarších dětských dnů v okolí letos
oslaví své 39. jubileum. Soutěžící z prvních
ročníků, jsou již značně odrostlí, ale milá tradice pokračuje dále.
Letos zvolili pořadatelé ze spolku Modletice
sobě oblíbené téma sportovních her. Ale chopili se toho trošku jinak, a tak na konci května
můžeme v Modleticích zahlédnout ryze zimní
sporty.
Na své si přijdou, kromě dětí, samozřejmě
také milovníci dobrého jídla, pití a hudby z řad
dospělých.
Neváhejte a přijďte v sobotu 28. května od 13
hodin na louku za hasičárnu s celou rodinou.
-jsMODLETICKÝ VĚSTNÍK 1-3/22
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PLACENÁ INZERCE

-6-

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 1-3/22

PLACENÁ INZERCE
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MODLEŤÁCI POMÁHALI
SBÍRKOU UKRAJINĚ
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