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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 řádného
zastupitelstva 6. 11. 2019
Zastupitelé projednali aktualizaci
střednědobého výhledu rozpočtu
obce na roky 2020-2021. Aktualizace výhledu rozpočtu obce byla
zpracována na základě plánovaných
příjmů a výdajů obce v následujících
letech.
Starosta obce seznámil zastupitele
s návrhem plánu inventarizace
obecního majetku za rok 2019. Dle
předloženého plánu bude provedena inventarizace obce v období
od 02.01.2020 do 28.02.2020.
Zastupitelé projednávali stanovení
ceny vody pro rok 2020. Kalkulace
ceny vodného byla zpracována odbornou firmou a vychází z nákladů
na vodovodní infrastrukturu, provozních nákladů a nákladů na obnovu
a rozvoj pro jednotlivé vodárenské
soustavy. Jelikož v obci existuje více
zdrojů vody, z nichž každý má svojí
vodárenskou soustavu, je v rámci
kalkulace vodného zpracovaná cena
vody pro každou soustavu odděleně. Obdobně jako v minulých letech zastupitelé požadují zachování
shodné ceny pro celou obec bez
rozdílu, z kterého zdroje je voda dodávána. Na základě kalkulace vodného byl předložen návrh na
stanovení ceny vodného pro rok
2020 ve výši 45 Kč za 1 m3.
Zastupitelé projednávali stanovení
ceny stočného pro rok 2020 na zá-

kladě kalkulace ceny stočného. Kalkulace, zpracovaná odbornou firmou
je stanovena na základě hodnoty
kanalizační infrastruktury, provozních nákladů a nákladů na její obnovu a rozvoj. Obec musí
garantovat, že cena stočného bude
plně pokrývat náklady na provoz čistírny odpadních vod a zároveň, že
bude z ceny stočného vytvářen fond
pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Dle zpracované
kalkulace je stanovena cena stočného pro rok 2020 ve výši 60 Kč za
1 m3 odváděných odpadních vod.
Zastupitelé obce se dohodli na poskytnutí finančního daru pro v obci
trvale hlášené majitele nemovitostí
využívaných k bydlení. Uvedení
obyvatelé byli osloveni s informací
o možnosti poskytnutí daru ze strany
obce. Na základě předložených žádostí o poskytnutí daru od těchto trvale hlášených obyvatel obce
zastupitelé projednávali poskytnutí
daru. Zastupitelé s poskytnutím daru
souhlasí a dohodli se, že celková finanční částka uvolněná pro poskytnutí daru obyvatelům obce činí
95 378,- Kč. O poskytnutí daru
budou obyvatelé obce písemně informováni.
Zastupitelstvu byla předložena cenová příloha pro rok 2020 ke
smlouvě o dílo o svozu odpadu uzavřené mezi obcí Modletice a firmou
FCC Česká republika, s.r.o. Firma
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
FCC Česká republika, s.r.o. oznámila, že s ohledem k situaci na trhu
práce a navýšení cen za uložení odpadů na skládce jsou nuceni navýšit
ceny za odvoz odpadů pro rok 2020.
Zastupitelé cenovou přílohu projednali a s navýšením cen dle této přílohy souhlasí.
Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky obce o stanovení
poplatku za komunální odpad vznikající na území obce Modletice. Zastupitelé vyhlášku projednali a se
zněním vyhlášky souhlasí. Ceny za
svoz komunálního odpadu pro rok
2020 byly stanoveny na základě plánovaných nákladů na odpadové
hospodářství pro rok 2020. V roce
2020 dochází k navýšení poplatků
za komunální odpad o cca 14,5%
oproti roku 2019. Navýšení poplatků
je zapříčiněno zejména dvěma důvody. Prvním důvodem je navýšení
cen za nakládání s komunálním odpadem od společnosti zajišťující
svoz odpadů. Druhým důvodem pro
zvýšení poplatků je skutečnost, že
výše nákladů za využívání sběrného
dvora v Dobřejovicích je vyšší, než
bylo plánováno.
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska ke
stavbě „IZ-12-6001635, Modletice –
Přeložka
kVN,
č.k.
447/31
– KAUFLAND“ s podmínkou, že
stavba nebude zasahovat do plánované stavby „Rekonstrukce komuni4

kace, zvýšení bezpečnosti provozu
a zklidnění dopravy na komunikaci
II/101 v obci Modletice“.
Byla projednávána žádost o poskytnutí příspěvku na opravu historického zvonu z 15. století v kostele sv.
Bartoloměje v Popovičkách. Zvon
patří k nejstarším dochovaným zvonům a jeho výroba se datuje do roku
1497. Zastupitelé se shodli, že mají
jménem obce Modletice zájem na
opravě této památky a souhlasí
s poskytnutím finanční pomoci na
opravu. Proto, byl vznesen návrh na
poskytnutí finančního daru ve výši
50 000,- Kč. Dar bude poskytnut
jako účelově vázaný na základě darovací smlouvy.
Byla předložena žádost o úpravu
hranic a vypořádání vlastnických
vztahů mezi pozemky parc. č. st. 54
a 481/3. Zastupitelé věc projednávali
a konstatovali, že se jedná o část
pozemku parc. č. st. 54, který slouží
jako vjezd na pozemek a přímo navazuje na chodník. Jedná se o část
pozemku, která je veřejně přístupná,
ale není součástí chodníku. Případný prodej této části pozemku,
který byl zvažován, by znamenal oddělení části pozemku o výměře cca
3 m2. Náklady na toto oddělení by
převyšovaly kupní cenu pozemku
a pro obec by toto bylo značně nevýhodné. Proto zastupitelé konstatovali, že o nákup pozemku nemají
zájem.
-ja-
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Událo se v naší obci
Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 8. prosince se uskutečnilo
již tradiční rozsvícení vánočního
stromku, na kterém mohli návštěvníci shlédnout vystoupení dětí
z místní mateřské školy, trubačů,
nebo pánů z Modletického mužského sboru. Kdo chtěl, tak si
mohl nakoupit vánoční dekoraci
od místních hasičů, nebo perníčky
a uzeniny od profesionálních řemeslníků. Akce se opět vydařila
a na všechny přítomné dýchl duch
Vánoc.
Báječné divadelní představení
Světáci mohli shlédnout diváci
v zaplněném sále modletického
zámku. Divadelní společnost Háta
excelovala na prknech v Modleticích již potřetí a všichni přítomní si
užívali hraní a zpěvu profesionálních herců.
-js-
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Událo se v naší obci
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Událo se v naší obci
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Informace z obce

Poplatky v roce 2020

je osoba starší 65 let 200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let 300,- Kč.
Poplatek je splatný nejdéle do
30. dubna.

Mění se také cena za odvoz komunálního odpadu. Sazba poplatku je
stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce na
odpadové hospodářství na příslušný
kalendářní rok. Tyto náklady jsou
rozvrženy na jednotlivé poplatníky
Jaké budou v příštím roce poplatky? podle počtu a objemu nádob určeTo je otázka, která zajímá nejednoho ných k odkládání odpadů připadající
občana ke konci roku. My přinášíme na jednotlivé nemovitosti.
přehled těch nejdůležitějších.
Mění se vyhláška o místním po- Popelnice 120 litrů 1x týdně
platku z pobytu. Novinkou je, že 2 898 Kč
předmětem poplatku je úplatný Popelnice 120 litrů 1x za 14 dní
pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 1 449 Kč
jdoucích kalendářních dnů u jednot- Popelnice 120 litrů sezonní svoz
livého poskytovatele pobytu a po- 2 341 Kč
platníkem poplatku je osoba, která Popelnice 240 litrů 1x týdně
v obci není přihlášená. Platbu za po- 5 797 Kč
platníka odvádí pronajímatel nemo- Popelnice 240 litrů 1x za 14 dní
vitosti. Sazba poplatku činí 10 Kč za 2 898 Kč
každý započatý den pobytu, s výjim- Popelnice 240 litrů sezonní svoz
kou dne jeho počátku. Celé znění 4 682 Kč
této vyhlášky naleznete na strán- Kontejner 1100 litrů 1x týdně
kách obce.
26 569 Kč
Změnila se i sazba poplatku pro majitele psů. Nově budou chovatelé A nakonec vodné a stočné. Zde
cena zůstává stejná, jako v roce
platit následovně:
2019:
a) za jednoho psa 400,- Kč,
Cena vodného pro rok 2020 ve výši
b) za druhého a každého dalšího
45 Kč za 1 m3.
psa téhož držitele 800,- Kč,
Cena stočného pro rok 2020 ve výši
c) za jednoho psa, jehož držitelem
8
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Informace z obce
60 Kč za 1 m3 odváděných odpadních vod.
-js+ja-

Čipování psů
Každý, alespoň trochu, sebedbalý
chovatel psa dnes ví, že jeho zvíře
musí být v imunitě proti vzteklině.
Ukládá mu to veterinární zákon
v § 4, odst 1, písm f. Většina chovatelů také ví, že vzteklina se přeočkovává v intervalu 1–3 roky,
v návaznosti na použitém typu
vakcíny.
Méně chovatelů však ví, že byla
schválena novela veterinárního zákona, která ukládá chovatelům psů,
s platností od 1.1. 2020, nechat svá
zvířata označit čipem, tj. nezaměnitelným a jedinečným číselným
kódem, který je zvířeti vpraven pod
kůži, zpravidla na levé straně krku.
Pes, který nebude po uvedeném
datu očipován, nebude nadále považován za regulérně naočkovaného
proti vzteklině, i když bude mít tuto
vakcinaci v očkovacím průkaze veterinárním lékařem potvrzenu. Jinými slovy, od 1. 1. 2020, nebude
očkování proti vzteklině u nenačipo-

vaných psů úředně platné, a to
i v případě, že bylo provedeno kdykoli v minulosti, což může chovatelům činit problémy například
v případě poranění člověka jejich
psem. Toto ustanovení se týká
všech psů, bez ohledu na jejich věk,
jedinou výjimkou jsou psi, kteří mají
čitelné tetování, provedené před 3.
7. 2011.
Vlastní čipování je jednoduchý úkon,
srovnatelný s běžným očkováním.
Tedy injekce, pomocí níž je zvířeti
vpraven do podkoží takzvaný RFID
transponder, který vypadá jako trochu delší rýžové zrno, je zhotoven
ze sterilního bioskla, představuje minimální zdravotní rizika a nepůsobí
označenému zvířeti jakýkoli diskomfort. V místě aplikace zůstává čip po
celý život zvířete, dnešní čipy jsou
konstruovány tak, že takzvaně necestují v podkoží.
Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou
dnes disponují veterinární lékaři,
útulky i obecní policisté. Takže, v případě nalezení zvířete, pokud někdo
takový čip přečte, volá přímo chovateli na jeho telefon. Důležitým předpokladem ovšem je, že čip je
takzvaně zaregistrován v některé
z databází, kterých je v současné
době několik. V případě uhynutí zvířete nevznikají chovateli žádné další
povinnosti, číslo čipu se nikde neodhlašuje.
Pokud budete mít jakékoli dotazy,
klidně mi zavolejte.
MVDr. Jan Šimr
604216409
9
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Informace z obce
Labutě a kachny nepřikrmujte Živí se trávou a hmyzem. Ptačí organismus není na průmyslově zprapečivem
Před zimním přikrmováním labutí
a kachen ornitologové dlouhodobě
varují. Krmení vodního ptactva je
oblíbenou a zábavnou činností, ale
krmit labutě zbytky pečiva není to
nejrozumnější. Vodní ptáci mají
úplně jiný přirozený zdroj potravy.

10

cované potraviny přizpůsobený
a poškozuje jej.
Kdo chce vodnímu ptactvu pomoci,
rozmrazí raději hrášek, kukuřici, nakrájí zeleninu nebo třeba zelí a podobně. Je to pro ně přirozenější
zdroj potravy.
-js-
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Inzerce
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Příjemné prožití vánočních svátků a krásný nový rok Vám přeje zastupitelstvo
obce Modletice

Modletický věstník č. 12, ročník 17, vychází: Prosinec 2019 pod evidenčním číslem MK ČR E 14287
“obecní zpravodaj”. Vydáván zdarma. Vydává obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Modletice. IČ: 00640158.
Telefon 323 637 187. Šéfredaktor: Jiří Szalai, tel: 607 187 428.
E-mail: obec@modletice.cz | internet: www.modletice.cz | sazba ARTEMIS, reklamní umělecká agentura
| tisk Tiskárna MV Print Říčany | autoři článků: Jiří Aron, Jiří Szalai, Jan Šimr.

