Modletický vìstník
Èíslo 1 roèník 15 | Leden 2017 | Zdarma

Ujistìte se prosím, e máte zaplacené poplatky za popelnice na rok 2017.
½latnost souèasných známek konèí 31.1.2017.
Sazby poplatkù za svoz odpadu najdete mj. na stranì 3 tohoto èísla

Pøehled nových vyhláek
Od²Ë.²¸½dnÇ²20Ë7²vstoupi¸o²v²p¸Çtnost²hn½d²²nových²vyh¸á½k.
V½chny²jsou²k²dispozici²nÇ²ob½cním²úøÇdì²Ç²nÇ²int½rn½tových²stránkách²obc½²(v sekci ÿbecní úøad  Vyhláky).
V²tomto²èís¸½²Vìstníku²nÇ¸½zn½t½²pø½h¸½d²tìch²n½jdù¸½itìjích²zmìn²Ç²nìkt½ré²uit½èné²dop¸òující²informÇc½.

Vyhláka è.1/2016 o stanovení místního koeficientu
pro výpoèet danì z nemovitých vìcí

Vyhláka è.3/2016 kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psù na veøejném prostranství v obci Modletice

Pøi²výpoètu²dÇnì²z²n½movitých²vìcí²s½²zák¸Çdní²sÇzbÇ²dÇnì²násobí
ko½fici½nt½m,² kt½rý² j½² obci² pøidì¸½n² zákon½m² pod¸½² poètu
obyvÇt½¸²(v²pøípÇdì²Mod¸½tic²má²hodnotu 1).

TÇto² vyh¸ákÇ² vym½zuj½² místÇ² v² Mod¸½ticích² Ç² DoubrÇvici,² v½
kt½rých² j½² moný² pohyb² psù² pouz½² nÇ² vodítku² (j½² výs¸ovnì
uv½d½no,² ½² s½² musí² j½dnÇt² o² vodítko² p½vnì² spoj½né² s½² ps½m,
tj.² n½pøipoutí² monost² nÇpø.² ½¸½ktronických² zÇøíz½ní,² kt½ré
umoòují²psÇ²kontro¸ovÇt²nÇ²dá¸ku).

Dá¸½² pÇk² právì² místním² ko½fici½nt½m,² kt½rý² j½² novì² stÇnov½n
touto²vyh¸ákou²nÇ²hodnotu 3.
V²souvis¸osti²s½²zvý½ním²pop¸Çtku²dÇnì²bud½²vyp¸ác½n²pøíspìv½k
pro²mÇjit½¸½²n½movitostí,²kt½øí²jsou²zárov½ò²pøih¸á½ni²k²trvÇ¸ému
pobytu²v²obci.

J½dná²s½²prÇkticky²o²c½¸é²zÇstÇvìné²úz½mí²obc½.²V½nèit²psÇ²nÇ
vo¸no²j½²tÇk²moné²nÇpø.²nÇ²vycházkových²c½stách,²n½bo²v²oko¸í
m¸ýnského²rybníkÇ.
Dá¸½²pÇk²urèuj½²místÇ,²kÇm²j½²vstup²psù²zÇkázán.²J½dná²s½²h¸Çvnì
o² dìtská² Ç² sportovní² høitì² Ç² trÇvnÇté² p¸ochy² v² obci² (v² oko¸í
Çutobusových² zÇstáv½k² v² Mod¸½ticích,² n½bo² u² kÇp¸ièky
v²DoubrÇvici).

Poznámka:² ZmìnÇ² místního
ko½fici½ntu² n½ní² dùvod½m² pro
podání² nového² dÇòového
pøiznání.

Pøí¸ohou²vyh¸áky²jsou²mÇpy²s²vyznÇè½ním²v½ch
zmiòovÇných²úz½mí.

Vyhláka è.4/2016 o noèním klidu
Od²Ë.²øíjnÇ,²kdy²nÇby¸Ç²úèinnosti²nov½¸Ç²zákonÇ²o²pø½stupcích,
ob½c²n½má²monost²udì¸ovÇt²výjimky²z²doby²noèního²k¸idu²nÇ
oh¸á½ní.² Mù½² vÇk² stá¸½,² právì² pomocí² místní² vyh¸áky,
stÇnovit² výjim½èné² pøípÇdy,² kdy² j½² dobÇ² noèního² k¸idu² krÇtí,
pøípÇdnì²ádná.
ÿová vyhláka proto stanovuje následující pøípady:
● v²noci²z²ÂË.²prosinc½²nÇ²Ë.²¸½dnÇ
● v²dobì²konání²trÇdièní²s¸Çvnosti²pá¸½ní²èÇrod½jnic²v²noci
z²Â0.².²nÇ²Ë.²·.

● v²dobì²konání²soutì½²v²poárním²sportu²O²pohár²stÇrosty
obc½²Mod¸½tic½,²konÇné²zprÇvid¸Ç²první²sobotu²v²záøí,²t½dy
v²noci²z½²soboty²nÇ²n½dì¸i
V²tìchto²pøípÇd½ch²s½²dobÇ²noèního²k¸idu²vym½zuj½²od²2:00²do
:00²hodin.
Zákon½m²stÇnov½ná²dobÇ²noèního²k¸idu²j½²od²22:00²do²:00²hodin.
Akc½,²kt½rá²n½ní²sp½cifikovánÇ²v²této²vyh¸ác½,²sÇmozø½jmì²mù½
být²konánÇ²(r½sp½ktiv½²mù½²pokrÇèovÇt)²i²po²22.²hodinì,²ÇvÇk
pouz½²tÇkovým²zpùsob½m,²Çby²n½by¸²nÇruován²noèní²k¸id.

● v²dobì²konání²os¸Çvy²Dn½²dìtí,²konÇného²zprÇvid¸Ç²pos¸½d
ní²sobotu²v²kvìtnu,²n½bo²první²sobotu²v²è½rvnu,²t½dy²v²noci
z½²soboty²nÇ²n½dì¸i
● v²dobì²konání²hud½bního²f½stivÇ¸u²Mod¸½tické²zvonìní,²ko
nÇného²zprÇvid¸Ç²pos¸½dní²sobotu²v²srpnu,²t½dy²v²noci²z½
soboty²nÇ²n½dì¸i
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 13/2016 ze dne 7. 12. 2016
KÇ¸ku¸Çc½² c½n² vody² pro Vyhláka o poplatku za
j½dnot¸ivé² vodovodní² sítì komunální odpad
Zástupci²inv½storÇ²s½známi¸i
jsou² rozdí¸né² Ç² zÇstupit½¸é
zÇstupit½¸½² s½² zámìr½m² vý
ø½i¸i²zpùsob²stÇnov½ní²c½n. By¸²pø½d¸o½n²návrh²ob½cnì
stÇvby² Çr½á¸u² firmy² ISP
závÇzné²vyh¸áky²obc½²o²stÇ
s.r.o.² nÇ² poz½mcích² pÇrc. Vzh¸½d½m² k² tomu,² ½² s½ nov½ní²pop¸Çtku²zÇ²svoz²ko
shod¸i² nÇ² názoru² zÇchování muná¸ního²odpÇdu.
è.²·7ËÎ2²Ç²·7ËÎÂ.
shodné²c½ny²pro²c½¸ou²ob½c
Inv½stor² zmìni¸² pùvodnì
b½z²rozdí¸u,²z²kt½rého²zdroj½ ZÇstupit½¸é²vyh¸áku²proj½d
pø½dstÇv½nou² studii² p¸áno
j½²vodÇ²dodávánÇ,²by¸Ç²c½nÇ nÇ¸i² Ç² s½² znìním² vyh¸áky
vÇné² stÇvby² Ç² pø½d¸oi¸
stÇnov½nÇ² pod¸½² vodovodu souh¸Çsí.
novou²studii,²kt½rá²n½r½sp½k
½¸ivkÇ.
C½ny² zÇ² svoz² komuná¸ního
tuj½² poÇdÇvky² obc½² nÇ² do
budování² t½chnické² Ç² do OstÇtní² zdroj½² (O¸inÇ odpÇdu² v² roc½² 20Ë7² by¸y
prÇvní²infrÇstruktury²v²oko¸í Ç²Sk¸Çdováky),²u²nich²c½nÇ stÇnov½ny² nÇ² zák¸Çdì² p¸á
d¸½² kÇ¸ku¸Çc½² vychází novÇných²nák¸Çdù²nÇ²odpÇ
p¸ánovÇné²stÇvby.
výrÇznì²drá,²budou²èást½è dové² hospodáøství² pro² rok
±ovì²poÇduj½²po²obci²sou
nì² dotovány² formou² zápor 20Ë7.
h¸Çs²s²r½Ç¸izÇcí²zámìru²s²tím,
ného²provozního²zisku²obc½. ½ro: 7
½² s½² n½bud½² nÇpojovÇt² nÇ
ob½cní² kÇnÇ¸izÇci² Çni² nÇ Tím²s½²dosáhn½²shodné²c½ny Vyhláka o poplatku ze psù
ob½cní² vodovod² Ç² poÇduj½ zÇ² vodné² jÇko² u² zdroj½
souh¸Çs² obc½² s² v½d½ním ½¸ivkÇ²v½²výi 43 Kè za 1m3. ZÇstupit½¸é²proj½dnÇ¸i²návrh
ob½cnì² závÇzné² vyh¸áky
½¸½ktrické² pøípojky² pro ½ro: 7
o² místním² pop¸Çtku² z½² psù.
stÇvbu²pø½s²ob½cní²poz½m½k.
Vyh¸ákÇ² nÇhrÇzuj½² ob½cnì
Cena stoèného na rok 2017
ZÇstupit½¸stvo²konstÇtovÇ¸o,
závÇznou² vyh¸ákÇ² è.² 2² z½
½²novì²pø½dstÇv½ná²vÇriÇntÇ ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i dn½²Ë.Ë2.2007²Ç²stÇnovuj½
ø½½ní² stÇvby² n½ní² vhodná stÇnov½ní²c½ny²stoèného²pro novou²výi²pop¸Çtku.
Ç²n½ø½í²dobudovÇní²poÇdo rok²20Ë7²nÇ²zák¸Çdì²kÇ¸ku¸Ç
Vý½² pop¸Çtku² by¸Ç² stÇ
c½²c½ny²stoèného.
vÇné²infrÇstruktury.
nov½nÇ²s²oh¸½d½m²nÇ²nák¸Ç
ZÇstupit½¸stvo²s½²bud½²stÇv KÇ¸ku¸Çc½² zprÇcovÇná² od dy² zÇ² údrbu² p¸och
bou² dá¸½² zÇbývÇt² po² pø½d bornou²firmou²vychází²z²kÇ¸ Ç² ob½cního² vybÇv½ní² urè½
¸o½ní² podrobné² proj½ktové ku¸Çc½² kÇnÇ¸izÇèní² infrÇ ného²pro²drit½¸½²psù.
struktury,²provozních²nák¸Ç
dokum½ntÇc½.
dù²Ç²nák¸Çdù²nÇ²j½jí²obnovu ½ro: 4, proti: 1 ±½. ½øibyl),
¸astupitelé berou na vìdomí.
zdrel se: 2 ±M. ·imrová, J. Ëron)
Ç²rozvoj.
Cena vodného na rok 2017
D¸½² zprÇcovÇné² kÇ¸ku¸Çc½ Termíny zasedání
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i vychází² c½nÇ² stoèného² v½ zastupitelstva na rok 2017
stÇnov½ní²c½ny²vody²pro²rok výi² 0,Ë² Kè² zÇ² ËmÂ By¸² pø½d¸o½n² p¸án² t½rmínù
20Ë7.² KÇ¸ku¸Çc½² c½ny² vod odvádìných²odpÇdních²vod. zÇs½dání²zÇstupit½¸stvÇ²obc½
ného² by¸Ç² zprÇcovánÇ² od S² oh¸½d½m² nÇ² v½¸ký² c½nový nÇ² rok² 20Ë7.² T½nto² p¸án
bornou² firmou² Ç² vychází nárùst² oproti² pos¸½dní² kÇ¸ pø½dpok¸ádá²
prÇvid½¸ný
z² nák¸Çdù² nÇ² vodovodní ku¸Çci²s½²zÇstupit½¸é²dohod¸i, ²týd½nní²int½rvÇ¸²zÇs½dání.
infrÇstrukturu,² provozních ½² stoèné² bud½² èást½ènì
nák¸Çdù²Ç²nák¸Çdù²nÇ²obno dotováno²formou²záporného ZÇstupit½¸é²souh¸Çsí²s²pø½d
vu² Ç² rozvoj² pro² j½dnot¸ivé provozního² zisku² obc½² tÇk, ¸o½nými²t½rmíny.
vodár½nské²soustÇvy.
Çby² c½nÇ² stoèného² pro² rok
Výstavba areálu firmy 4ISP

J½¸iko² v² obci² ½xistuj½² víc½ 20Ë7²èini¸Ç 45 Kè za 1m3.
zdrojù² vody,² z² nich² kÇdý ½ro: 7
má² svojí² vodár½nskou² sou
stÇvu,² j½² v² rámci² kÇ¸ku¸Çc½
vodného² zprÇcovÇná² c½nÇ
vody² pro² kÇdou² soustÇvu
oddì¸½nì.
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Vánoèní pøíspìvek
ZÇstupit½¸é²
proj½dnÇ¸i
monost² vyp¸ác½ní² vánoè
ního² pøíspìvku² s½niorùm
v²obci.
ZÇstupit½¸é² s½² dohod¸i,² ½
pøíspìv½k² bud½² vyp¸ác½n
shodnì²jÇko²v²minu¸ém²roc½
od² dosÇ½ného² vìku² Â² ¸½t
Ç²to²pouz½²s½niorùm,²j½jich
domácnost² n½má² k½² dni
vyp¸ác½ní² ádný² sp¸Çtný
závÇz½k²vùèi²obci.
J½dná²s½²o²pøíspìv½k²v½²výi
Ë²000²Kè²Ç²budou²ho²osobnì
rozná½t²zÇstupit½¸é²obc½.
½ro: 7
±Ëoba konání 19:00  21:30)
Zápis vypracoval: Jiøí Aron

ÿájemce obchodu podal
výpovìï
SouèÇsný² náj½mc½² obcho
du² pÇn² Kocián² podÇ¸
výpovìï² Ç² k² 28.2.² 20Ë7
konèí² s² provozováním
prod½jny.
Zárov½ò² j½² od² ¸½dnÇ² 20Ë7
zkrác½nÇ²provozní²dobÇ²do
Ë·:00²hodin
O² dÇ¸ím² osudu² obchodu
bud½²j½dnÇt²zÇstupit½¸stvo
nÇ² pøítím² zÇs½dání,
tj.²2·.Ë.²20Ë7

Pøehled nových vyhláek  pokraèování ze strany 1
Vyhláka è.5/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláka è.6/2016 o místním poplatku ze psù

Místní²pop¸Çt½k²z²ubytovÇcí²kÇpÇcity²j½²formou²zÇjitìní²pøíjmu Vyh¸ákÇ²stÇnovuj½²novou²výi²pop¸Çtkù²z½²psù,²p¸Çtné²pro²rok²20Ë7
obcí,² kt½rý² vyrovnává² dùs¸½dky² toho,² ½² v² obci² c½¸oroènì² n½bo
s½zónnì² pobývá² vìtí² poè½t² osob,² kt½ré² místních² podmín½k
vyuívÇjí²Ç²z²v½ø½jných²s¸u½b²obcí²zÇjiovÇných²è½rpÇjí,²ÇvÇk
Jeden pes
300 Kè
400 Kè
ob½c² n½získává² tomu² odpovídÇjící² pøíj½m² do² svého² rozpoètu
Druhý a kadý dalí pes
600 Kè
800 Kè
z² podí¸u² výnosu² nìkt½rých² dÇní,² kt½rý² j½² obci² pøiznáván
Ç²pøidì¸ován²pod¸½²poètu²obyvÇt½¸²h¸á½ných²k²trvÇ¸ému²pobytu.
Jeden pes majitele v dùchodu
150 Kè
300 Kè
Vyh¸ákÇ²zÇvádí²místní²pop¸Çt½k²z²ubytovÇcí²kÇpÇcity,²kt½rý²s½
vybírá v zaøízeních urèených k pøechodnému ubytování za
úplatu.

Druhý a dalí pes majitele v
dùchodu

Sazba poplatku èiní 5, Kè za kadé vyuité lùko a den.

Vyhláka è.7/2016 o poplatku za komunální odpad
vznikající na území obce Modletice

Pop¸Çtník½m² j½² fyzická² n½bo² právnická² osobÇ,² kt½rá² poskytuj½
pø½chodné²ubytování.
Ve vyhláce jsou specifikovány dalí konkrétní podmínky ±splatnost
poplatku, ohlaovací povinnost, osvobození od poplatku), pøílohou
je i formuláø k ohláení místního poplatku.

200 Kè

400 Kè

Vyh¸ákÇ²stÇnovuj½²mj.²nové²sÇzby²pop¸Çtkù²zÇ²svoz²odpÇdu

Popelnice 120 litrù

1x týdnì

1920 Kè

Popelnice 120 litrù

1x za 14 dní

960 Kè

Popelnice 120 litrù

sezonní

1551 Kè

Popelnice 240 litrù

1x týdnì

3841 Kè

Popelnice 240 litrù

1x za 14 dní 1920 Kè

Popelnice 240 litrù

sezonní

3102 Kè

Kontejner 1100 litrù

1x týdnì

17604 Kè

PµACE±Á²I±ZERCE
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Taneèní pro dospìlé
Od²Ë·.¸½dnÇ²20Ë7²s½²v²zám½ckém²sá¸½²opìt
konÇjí²tÇn½èní²kurzy²pro²dospì¸é.
Kdy:
Kadé úterý
 mírnì pokroèilí: od²Ë:00²do²20:Â0
 více pokroèilí: od²20:Â·²do²22:0·
Kadou nedìli
 zaèáteèníci: od²Ë8:00²do²Ë:Â0
 mírnì pokroèilí: od²Ë:Â·²do²2Ë:0·
Âena:
3500, Kè / pár / 12 veèerù
Pøihláky na:
Tel 603 559 476
nebo www.tanecniberanek.cz

Køíovka

V²tÇj½nc½²nÇ¸½zn½t½²trochu²opodìné,²Ç¸½²poøád²p¸Çtné²pøání
Øeení z minulého èísla:²²Rozsvìc½ní²strom½èku
Mod¸½tický²Vìstník²è.²Ë²roèník²Ë·,²vychází:²¸½d½n²20Ë7²pod²½vid½nèním²èís¸½m²MK²ÈR²E²Ë287.²Vydáván²zdÇrmÇ.²Vydává²ob½c²Mod¸½tic½,²Mod¸½tic½²,²2·Ë²0Ë
ØíèÇny.²T½¸½fon:²Â2Â²Â7²Ë87,²mobi¸:²72·²02Ë²8··²éfr½dÇktor:²PÇv½¸²Pøiby¸²(0Â²²Ë²²7)|²½mÇi¸:²ob½c@mod¸½tic½.cz²|²int½rn½t:²www.mod¸½tic½.cz
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