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Modletický́ věstník
Zpravodaj obce
Modletice

Výběr z obsahu
Minulost a budoucnost modletické mateřské školy
Komentář k rozpočtu obce
Výběr z kulturního kalendáře
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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
prosíme o identifikaci pomocí čísla
štítku, kterým je každá lampa v obci
označena.
Moc děkujeme za spolupráci
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Úvodní slovo

a rozhodnutích. Díky vzájemné
úpravě termínů zasedání zastupitelstva a termínů vydávání věstníku, budou informace o zasedání
zastupitelstva ve věstníku s menším časovým odstupem, než tomu
bylo v minulosti.
Další informace, se kterými se ve
věstníku budete setkávat, jsou
články o obecních projektech, investicích, kulturních či sportovních
Vážení a milí obyvatelé Modletic,
Dostává se vám do rukou únorové akcích apod. V tomto čísle se načíslo modletického věstníku. Jedná příklad dočtete o projektu rekonse o jeho třetí vydání věstníku strukce a navýšení kapacity
v novém formátu a nové grafické mateřské školy nebo o sběrném
úpravě. Modletický věstník je pro dvoře v Dobřejovicích, který bude
obyvatele Modletic jeden z hlavních nově od měsíce března součástí
zdrojů informací o dění v obci. sytému odstraňování odpadů
Proto jsem velmi rád, že se poda- v naší obci. Vybrané druhy odpadů
řilo vytvořit nový design věstníku, zde bude možné bezplatně uklákde budete nacházet informace dat. To považuji za další zvýšení
komfortu pro obyvatele obce.
z obce.
Nově ve věstníku budete nacházet Pokud vám ve věstníku něco chybí,
potřebné kontaktní údaje na obecní nebo je nějaké téma, které by mělo
ve věstníku zaznít, obraťte se s ním
úřad, obecní policii a další kontakty,
na obecní úřad. Zajistit vydávání
které je dobré mít vždy po ruce. obecního zpravodaje není snadné
Tyto údaje budou zveřejňovány a vyžaduje společné úsilí všech
pravidelně v každém čísle, aby je zúčastněných. Proto bych tímto
čtenáři měli neustále k dispozici. rád poděkoval zastupitelům a spoPokud vám některý z důležitých lupracovníkům, kteří se na tvorbě
kontaktů ve věstníku chybí, obraťte věstníku podílejí.
se na obecní úřad, abychom mohli Závěrem bych vám rád popřál
tyto informace doplnit.
krásný únor a přikládám pár zasněTak jako v minulosti budou i nadále žených fotografií ze zimní prove věstníku informace ze zasedání cházky po Modleticích.
zastupitelstva obce, kde se praviIng. Jiří Aron
delně dozvídáte o jeho usneseních
starosta obce
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
yx Zasedání zastupitelstva Zastupitelé projednávali termín konání
9. 1. 2019 jarního úklidu obce 2019. Termín pro
Zastupitelé
projednávali
návrh
smlouvy o využívání sběrného dvora
v Dobřejovicích, který provozuje firma
PROFA autodoprava s.r.o. Na základě
smlouvy o nakládání s odpady a využívání sběrného dvora odpadů
budou moci občané Modletic využívat
sběrný dvůr v Dobřejovicích pro bezplatnou likvidaci některých odpadů.
Využívání sběrného dvora podle této
smlouvy bude možné od 1. 3. 2019.
Zastupitelé s předloženou smlouvou
souhlasí.
Zastupitelé projednávali návrh obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem. Tato
vyhláška nahrazuje dosud platnou vyhlášku č. 1/2015 a nově zavádí možnost využívání sběrného dvora pro
potřeby občanů obce Modletice. Zastupitelé s předloženou vyhláškou
souhlasí.

letošní úklid obce byl stanoven na sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 hodin.
Tento den budou v obci rozmístěny
velkoobjemové kontejnery a zároveň
budou pro dobrovolné účastníky
úklidu obce zajištěny pracovní pomůcky a ochranné prostředky. Stejně
jako v minulých letech bude pro účastníky prací zajištěno občerstvení
během i po skončení prací.
Starosta obce informoval zastupitele
o průběhu výstavby hasičské zbrojnice Modletice. Zároveň informoval
o změnách stavby. Změny stavby byly
požadovány z důvodů požadavku na
snížení budoucích provozních nákladů stavby a z důvodů optimalizace
využití vnitřních prostor. Zejména se
jedná o zlepšení tepelněizolačních
vlastností stavby, změnu systému vytápění a zvýšení stropu v 1NP. V souvislosti s těmito změnami bude
provedeno vyčíslení vícenákladů
a bude připraven dodatek smlouvy
o dílo zohledňující uvedené vícepráce.
-ja-

Informace z obce
yx Od března můžeme v Dobřejovicích (vedle obalovny - za-

využívat sběrný dvůr
Všichni trvale hlášení obyvatelé
Modletic mají od 1. března novou
možnost, jak nakládat s odpadem,
který doteď museli schraňovat doma
a čekat, až budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, nebo až přijede svozová společnost pro
nebezpečný odpad. Zmíněnou novinkou je využití sběrného dvora
4

řízení se nachází u silnice II/101, křižovatka Dobřejovice-Herink, 100 m
ve směru na obec Herink) kam můžete kdykoliv v provozních hodinách
přivést odpad a po předložení občanského průkazu, zde zdarma zanechat následující položky: objemný
odpad (vybavení bytů či domů - nábytek, koberce, apod.), alkalické baterie (mimo baterií obsahujících rtuť),
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Informace z obce
baterie, akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení. V omezeném množství jsou odebírány
i tyto odpady: pneumatiky (čtyři kusy
na občana za rok), stavební odpad
jako je beton, cihly apod. (do 2 tun
na občana za rok).
Sběrný dvůr je možné využít i na
odpad, který nehradí obec, jako například asfalt s obsahem dehtu
(střešní krytiny, lepenky a pod.), kdy
si občan musí připravit za kilogram
takovéhoto odpadu čtyři koruny.
Stejně tak je zpoplatněn i azbest
a materiály s jeho obsahem. Zde
vyjde kilogram na korun sedm.

Provozní doba je následující:
Letní období: 1. 4. – 31. 10.
Pondělí až pátek: 9.00 - 17.00
Sobota:
9.00 - 14.00
Zimní období: 1. 11. – 31. 3.
Pondělí až pátek: 9.00 - 16.00
Sobota:
9.00 - 14.00
Neděle a státní svátky: Zavřeno
V období Vánočních a Novoročních svátků je otevírací doba uvedena na webových stránkách
provozovatele.Ty naleznete na:
www.sberny-dvur-dobrejovice.cz.
-js-

yx TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME
Milí spoluobčané, protřídili jsme se
dalším rokem a možná by stálo za to,
abychom si připomněli některé, pro
nás důležité termíny a pravidla.

Nejprve se zaměříme na svoz jednotlivých odpadů, které třídíme.
Vývozu směsného komunálního odpadu (černá popelnice) se dočkáme
v Modleticích každý pátek. Ten kdo si
zakoupil známku 1x za 14 dní, bude
připraven také v pátek, ale v lichém
týdnu. V části Doubravice probíhá
tento svoz o den dříve, to znamená
ve čtvrtek a u čtrnáctidenního intervalu se jedná o každý čtvrtek v lichém týdnu. Dalším odpadem, který
se u nás v obci hojně třídí, je plast
a papír. Plast je vyvážen každý týden
v pátek (žlutá popelnice), u papíru
(modrá popelnice) je svoz opět čtrnáctidenní a to v úterý, každý sudý
týden.
V době zahradničení a jarního prořezávání mohou občané využívat kontejner na bioodpad, který je
pravidelně od 1. dubna do 31. října
přistaven u místní hasičárny.
V posledních letech nám přibyly i nádoby na kovové obaly. Najdeme je na
panelovém sídlišti, před obecním
úřadem a v části Doubravice. Úplnou
novinkou se v loňském roce stal sběr
jedlých olejů a tuků. Označené nádoby na jejich likvidaci najdeme na
panelovém sídlišti a před obecním
úřadem.
Nyní se v každém čísle Věstníku zaměříme na jednu komoditu a upřesníme si pravidla jejího třídění. Jelikož
jedlý olej a tuk patří mezi nejmladší
sbírané odpady, začneme právě jimi.
Sběr jedlého oleje a tuků – tento
sběr se začíná velice rychle rozšiřovat nejen ve velkých městech, ale
i v mnoha obcích. Může se tak
účinně zabránit ucpávání odpadů,
kanalizačního potrubí a zároveň
5
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Informace z obce
umožnit recyklaci olejů a tuků. Tuky
se v kanalizaci smísí s jinými nečistotami, vytvoří tuhé nánosy, které začnou bránit volnému průtoku a musí
být nákladně odstraňovány.
Nádoby na tento odpad jsou černé
a opatřené nápisem.
Oleje, tuky, včetně sádla, prošlé margaríny, másla pokud možno bez
zbytků potravin a strouhanky, sléváme do plastových uzavíratelných
nádob (PET lahví), které následně
vhazujeme do kontejneru. NIKDY
NEVYLÉVÁME přímo!!!

Odpad se dále využívá jako druhotná
surovina např. v chemickém průmyslu, ve stavebnictví, v dřevařském
průmyslu, anebo jako doplňující
složka pro ekologická paliva.
Do této nádoby na oleje rozhodně
nepatří!!! - technické oleje (převodové, motorové), maziva a kapaliny.
Dejte oleji do odpadu STOP, šetříte si
kanalizaci, ale i čistírnu odpadních
vod.
V příštím článku budeme sbírat
a třídit plasty.
-mr-

Obecní investice
yx Minulost a budoucnost s národním podnikem Středočeské
modletické mateřské školy pivovary Velké Popovice pro rodiče
družstevníky i další občany sloučených obcí (poznámka: jednalo se
o 35 obcí!) dopravu dětí. …
Autor zastavovacího plánu ing. arch.
Bohumil Dluhoš vyřešil úspěšně
osazení typového objektu do terénu.
Podařilo se mu zachovat vzrostlou
zeleň a začlenit citlivě do areálu MŠ
i část bývalého zámeckého parku.
Vzniklo dílo v hodnotě tři a půl milionu korun a dalších 510000 Kčs,
kterými přispěl KNV na její vybaZ velice pěkně vedené kroniky mod- vení.“ Na dalších stránkách kroniky
letické mateřské školy se např. doví- pak jsou seznamy zaměstnanců
dám, že - cituji: „Dne 11. září 1978, (v originále: kádrové obsazení školy),
za účasti předsedy KNV J. Buriana, fotografie a texty připomínající aktidelegace okresních orgánů včele vity školy spojené bezprostředně
s vedoucím tajemníkem OV KSČ s výchovou dětí, ale i oslavami výZ. Ernestem a mnoha dalších hostů, znamných událostí (mezinárodní dny
byla otevřena v Modleticích čtyřtřídní dětí, mezinárodní dny žen apod.) či
státem uznávaných výročí, ale i zámateřská škola pro 120 dětí. …
Přínos nové mateřské školy pro slou- pisy z návštěv zahraničních hostů ze
čené obce je podložen tím, že JZD Sovětského svazu, Polska, Dánska,
RH zabezpečuje ve spolupráci NDR, Jugoslávie, ale i Sýrie,
6
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Obecní investice
Jemenské socialistické republiky,
Kambodžské lidové republiky, Číny,
Japonska, Kuby atd. Ze zápisů v kronice jsou také zřejmé pozdější
změny ve vybavení a uspořádání MŠ
a také v personální obsazení a počtu
zapsaných dětí; např. k datu 1. září
1995 bylo zapsáno už pouze 27 dětí,
o které pečovaly vč. paní ředitelky
4 zaměstnankyně.

Od 1. ledna 2003 je MŠ příspěvkovou
organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je obec Modletice.
V současné době má naše mateřská
škola pouze jednu třídu s kapacitou
25 dětí a je využívána jen část původní budovy. Děti a zaměstnanci
naší MŠ tedy tráví většinu pracovního
dne v budově staré více než 40 let
a využívají vybavení, z něhož některé
je stejně staré.
Přibližně v polovině roku 2015 – jednak na základě zmíněného „stáří“ MŠ
a jejího vybavení, a také na základě
změn, které se týkaly např. i záměru
postupně zvyšovat počet obyvatel
obce a zlepšovat její občanskou vybavenost – bylo na jednání zastupitelstva obce projednáno plnění
opatření číslo 1.2.1 našeho Strategického plánu rozvoje obce, které se tý-

kalo podmínek pro zvýšení kapacity
modletické MŠ na dvě třídy. S ohledem na pravděpodobnou možnost získat dotaci, a také vzhledem
k připravenosti obce (existovala akceptovatelná projektová dokumentace), byl návrh na realizaci tohoto
opatření – jak se nyní s oblibou říká
– „na stole“.
V dubnu 2016 byla tedy hotová tzv.
Studie proveditelnosti, založená na
předpokladu možnosti získat finanční
prostředky formou dotace z „evropských“ prostředků přidělených do tzv.
Prioritní osy 2 Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně pro cíl č. 2.4, nazvaný Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení.
Tato studie se stala podkladem pro
další kroky směřující k realizaci tohoto investičního záměru. Výsledkem
realizace bude rekonstruovaná budova MŠ s modernizovanými prostory a vybavením pro stávající jednu
třídu a se zcela novými prostory a vybavením pro vzniklou druhou třídu.
Každá ze tříd pojme 24 dětí, kapacita
MŠ Modletice se tedy navýší z původních 25 na 48 dětí.
A jak bude interiér „nové“ modletické
MŠ vypadat? Vstup do budovy bude
nově navrženým zádveřím, z něhož
se bude vstupovat jak do šatny mladších dětí, tak do schodišťového prostoru s botníky pro přezouvání
starších dětí. Třída pro 24 mladších
dětí bude situována v prvním nadzemním podlaží, kde bude šatna, sociální zázemí, pobytové prostory dětí
i prostory doplňkové a úložné, např.
sklad lehátek a jiné. Starší děti se
přezují v prostoru schodišťové
7
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podesty a už tzv. čistou zónou
stávajícího schodiště vyjdou do šatny
druhého nadzemního podlaží, na kterou navazují pobytové prostory dětí,
sociální zázemí a opět i prostory doplňkové a úložné. Nově navrhovaný
gastroprovoz bude situován v prvním
nadzemním podlaží. Kuchyně,
včetně odpovídajícího zázemí, bude
nově zásobována z prostoru zahrady.
Jídla se budou připravovat v prvním
nadzemním podlaží a odtud budou
hotové pokrmy podávacím okénkem
vydávány přímo do prostoru jídelny
mladších dětí nebo budou dvoukomorovým jídelním výtahem dopravovány do jídelny dětí starších
ve druhém nadzemním podlaží. S kuchyní bude sousedit prostor pro kompletaci hotových pokrmů a také
prostor pro odkládání použitého nádobí. V druhém nadzemním podlaží
bude kromě prostor pro třídu starších
dětí dále ředitelna, šatny a sociální
zázemí zaměstnanců (zvlášť pro kuchyni i pro pedagogy prvního a druhého
nadzemního
podlaží),
doplňkové prostory (technické zázemí, úklidové místnosti, sklady aj.).
Nově bude také vybudován přístup
dětí na zahradu včetně sociálního zázemí, které budou moci děti využívat
při pobytu na zahradě. Zcela nové
vybavení bude mít kuchyně, ale
i ostatní prostory určené pro děti
i personál MŠ.
Projekt předpokládá i významnou modernizaci objektu jako celku. Upraveno
bude bezprostřední okolí MŠ, bude vybudován nový vstup do objektu a obnoven venkovní mobiliář. Bude
rozšířen tzv. krček pro propojení obou
traktů stávajícího objektu, objekt bude
8

zateplen, proběhne rekonstrukce jeho
střechy, úprava venkovních zpevněných ploch včetně plochy před hlavním
vchodem a vybudování rampy u stávajícího přístupového schodiště od
místní komunikace s cílem zlepšit fyzickou dostupnost a bezbariérovost
přístupu. Velká pozornost bude také
věnována vybavení objektu zabezpečovacími prvky.
Pro úplnost je také třeba uvést, že
schválení záměru rekonstrukce MŠ
bylo samozřejmě také podmíněno
souhlasem všech členů Společenství
vlastníků, kteří v půdní nástavbě této
původní budovy mají své bytové jednotky, a že realizace tohoto poměrně
náročného investičního záměru má
proti původní představě zastupitelstva
obce z důvodu průtahů schvalovacích
procesů a zbytečné byrokracie, skluz.
V současné době je aktuální představa o dalším průběhu realizace následující. Na základě již vydaného
stavebního povolení byly zahájeny
práce na Zadávacím řízení a jeho
hlavním dokumentu, kterým je Zadávací dokumentace. Ta bude podkladem pro výběr nejvhodnějšího
dodavatele stavby. Obsah i časový
harmonogram této etapy je dán zákonem o veřejných zakázkách. Zatímco
věcný obsah je zcela jednoznačný,
námi předpokládaný časový harmonogram může být nepříznivě ovlivněn
průtahy způsobenými různými odvoláními, na které mají např. ve výběrovém řízení neúspěšní potenciální
dodavatelé „nárok“. Jestliže vše bude
probíhat podle našich představ, podpis Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby bychom mohli
stihnout do konce června a stavební
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Obecní investice
práce by mohly být zahájeny v průběhu července. Vlastní realizace
bude náročná jak pro dodavatele, tak
i pro personál MŠ, protože bude probíhat „za provozu“ MŠ. A proto opět:
bude-li vše probíhat bez zásadních
problémů, celý projekt by měl být dokončen do konce srpna roku 2020.
O tom, že se jedná o velký projekt,
svědčí i předpokládané výdaje ve

výši cca 22 mil. Kč, což je pro srovnání více než dvojnásobek výdajů na
novou hasičskou zbrojnici. Vzhledem
k tomu, že – jak jsem se již zmínil se obci podařilo získat příslib dotace
ve výši 80% uznatelných nákladů,
resp. výdajů, obecní rozpočet by realizace tohoto projektu měla zatížit
částkou přibližně ve výši 4,5 mil. Kč.
-fn-

Informace z obce
yx Komentář k rozpočtu obce době realizovaných záměrů. U dlouVážení spoluobčané,
v tomto článku bych Vám ráda přiblížila tvorbu rozpočtu naší obce a seznámila Vás s kroky, které
předcházejí zveřejnění rozpočtu na
webových stránkách obce a v obecním zpravodaji. Každá obec je povinna sestavit a schválit svůj rozpočet
na období jednoho kalendářního
roku. Samotnou tvorbu, obsah
a funkci rozpočtu obce upravuje
zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Při zpracování
rozpočtu na příslušný kalendářní rok
vychází zastupitelé obce z rozpočtového výhledu, který je pomocným nástrojem, sloužícím pro střednědobé
finanční plánování. Sestavuje se na
základě uzavřených smluvních
vztahů a přijatých závazků, zpravidla
na 2 až 5 let, které následují po roce,
na nějž se roční rozpočet sestavuje.
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouho-

hodobých závazků se uvedou jejich
dopady na hospodaření obce po
celou dobu trvání závazku. V současné době je na stránkách obce
zveřejněn rozpočtový výhled na roky
2020 a 2021.
Samotné tvorbě rozpočtu, který je zároveň finančním plánem, jímž se řídí
financování obce, předchází celá
řada jednání o tom, co nás příští rok
čeká. Jsou to zejména akce vyplývající ze strategických záměrů, ale také
akce krátkodobého charakteru. Pro
sestavování rozpočtu je samozřejmě
důležitá znalost celkového objemu
plánovaných příjmů, který se v tomto
případě vždy odvíjí od plnění obecní
pokladny v uplynulých letech. Z hlediska pravidelných příjmů jsou pro
naši obec nejdůležitější příjmy daňového charakteru, a to zejména daň
z nemovitých věcí, jejíž výnos je
100% příjmem rozpočtu obce. Je to
také jediná daň, u níž může obec
ovlivňovat její výši prostřednictvím
koeficientu. V rozpočtu na rok 2019
je plánován příjem z této daně ve výši
cca 12,7 milionů Kč. Ostatní daňové
9
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Obecní investice
příjmy získává obec na základě zákona o rozpočtovém určení daní, kdy
dochází k přerozdělování peněz, vybraných finančním úřadem, prostřednictvím jednotlivých ministerstev,
která mají jednotlivé daně v gesci.
Hlavním kritériem pro přerozdělování
těchto daní je velikost obce a počet
obyvatel, kteří mají v obci trvalé bydDaňové příjmy
Rozpočet 2019
rozpočtu obce
Daň z nemovitých věcí
12 675 000
Daň z příjmů fyz.osob
2 845 000
placená plátci
Daň z příjmů fyz.osob
40 000
placená poplatníkem
Daň z příjmů fyz.osob
135 000
vybíraná srážkou
Daň z příjmů
1 420 000
právnických osob
Daň z přidané
2 700 000
hodnoty
Daň z hazardních her
40 000
Poplatek ze psů
30 000
Poplatek z
85 000
ubytovací kapacity
Správní poplatky
8 00
Celkem
19 978 000

liště. Z těchto, tzv. sdílených daní,
tedy hlavně daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty
plánujeme získat do obecní kasy cca
7 milionů Kč. Příjem z obecních poplatků není pro obecní rozpočet rozhodující. Pro větší přehlednost
přikládám přehlednou tabulku daňových příjmů a místních poplatků.
Podíl na celkových
daňových příjmech
63,44%
14,24%

Poznámka
tzv. svěřená daň
tzv. sdílená daň

0,20%

tzv. sdílená daň

0,68%

tzv. sdílená daň

7,11%

tzv. sdílená daň

13,51%

tzv. sdílená daň

0,20%

tzv. sdílená daň

0,15%

místní poplatek

0,43%

místní poplatek

0,04%

místní poplatek

100,00%

Celkově je příjmová část rozpočtu roku 2019 předpokládaná a schválená ve výši
26 960 000 Kč.
Výdajovou stránku rozpočtu tvoří jednak běžné výdaje na chod obce (údržba veřejných prostranství, veřejné osvětlení, zimní úklid sněhu apod.). A dále tzv. kapitálové
výdaje, které zahrnují peníze na investiční výstavbu, nákup nemovitostí a rekonstrukce stávajícího obecního majetku. Největší zátěží obecního rozpočtu budou
v roce 2019 investice do rekonstrukce mateřské školky a prostředky na dostavbu
nové hasičské zbrojnice.
10
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Informace z obce
Plánované výdaje
z rozpočtu obce

Rok 2019

Silnice a ostatní záležitosti
3 050 000
pozemních komunikací
Provoz veřejné
4 414 000
silniční dopravy
Pitná voda
2 156 000
Odvád. a čišt.odp.vod
4 540 000
a nakládání s kaly
Mateřské školy
14 850 000
Základní školy
50 000
Zachování a obnova
500 000
kulturních památek
Zálež.kultury, církví
122 000
a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
530 000
a ost. tělovýchovná činnost
Využití volného času
320 000
dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
165 000
Výstavba a údržba
1 000 000
místních inženýr.sítí
Územní plánování
205 000
Sběr a odvoz nebezpečných,
550 000
komunálních a ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 668 000
Bezpečnost, veřejný pořádek
693 000
a ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
7 231 000
Zastupitelstva obcí
1 310 000
Činnost místní správ
2 776 000
46 130 000

Podíl na
celkových výdajích

Poznámka

6,61%
9,57%
4,67%
9,84%
32,19%
0,11%
1,08%

autobusy

ČOV a kanalizace
rekonstrukce MŠ
zvonička

0,26%
1,15%
0,69%
0,36%
2,17%
0,44%
1,19%
3,62%
1,50%
15,68%
2,84%
6,02%
100,00%

územní plán

obecní policie
nová výstavba

Jak jste si jistě všimli, převyšují plánované výdaje předpokládané příjmy a rozpočet
je tedy schodkový. Neobávejte se ale zadlužení obce, protože plánovaný schodek
bude pokryt z vlastních prostředků, naspořených v minulých letech. A samozřejmě,
jak všichni víme, užitek dobré investice může být patrný až později, než v daném
plánovacím období.
Vážení spoluobčané, doufám, že jsem vás příliš nezahltila tou spoustou čísel. Kdo
se ale bude chtít o číslech v rozpočtu dozvědět více, může navštívit veřejné zasedání zastupitelstva, využít úředních hodin a samozřejmě pečlivě sledovat náš Modletický věstník.
-mš11
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Můžete se těšit + křížovka
23. února se v ulicích Dobřejovic objeví rej masek, protože se zde koná tradiční masopustní průvod. Podrobnosti sledujte na stránkách www.dobrejovice.eu.
23. února proběhne tradiční ples místních hasičů v sále modletického zámku. K poslechu a tanci zahraje modletická Kapela pod altánem. V průběhu večera se můžete
těšit na bohatou tombolu a mnohá překvapení. Akce je velmi žádaná a vstupenky na
ni obvykle rychle mizí. Kdo má o ně zájem ať zkusí navštívit dočasnou hasičárnu nad
zámkem (v ulici Za Stodolou) každý pátek mezi 16 a 19 hodinou. Vstupné je 130 Kč
a v době redakční uzávěrky ještě vstupenky zbývaly.
9. března se koná maškarní bál pro děti od 14 hodin v sále modletického zámku. Akce,
jejíž pořadatelství se mezi čtyřmi spřátelenými obcemi pravidelně střídá, letos pořádá
obec Dobřejovice. Od 20 hodin pak bude maškarní diskotéka pro dospělé. Více podrobností přineseme ještě v příštím Modletickém věstníku.
-js-

Co Modleťákům od března pomůže velice? ...(tajenka)…

-lh-
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Inzerce
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Inzerce
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Fotogalerie k tomuto vydání

Fotografie školky z let 1980 - 1981

Zimní nadílka sněhu v Modleticích
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Zimní toulky mlýnskou loukou
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