Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč,
konaného dne 26. 6. 2019
Místo konání: Obecní úřad Sokoleč
Přítomni: viz prezenční listina
1. Zahájení a schválení programu
Jednání zasedání zastupitelstva zahájil v 18:35hod. starosta obce Ing. Marián Sipajda.
Konstatoval, že pozvánka byla řádně zveřejněna, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7 a
zasedání je tímto usnášení schopné. Richard Kosina avizoval pozdější příchod. Zápis ze
zasedání zastupitelstva ze dne 29. 5. 2019 byl vypracován v termínu, podepsán ověřovateli
zápisu a vyvěšen na úřední desce k nahlédnutí. Nikdo nevznesl námitky. K nahlédnutí je
uložen na obecním úřadě.
Po zahájení starostou obce byl předložen ke schválení navržený program jednání v tomto
znění.
Program:
Zahájení, schválení programu zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „TDI u projektu výstavba chodníků,
veřejného osvětlení a rozhlasu“
5) Zadávací dokumentace „Výměna a doplnění veřejného osvětlení v obci
Sokoleč“
6) Údržba veřejné zeleně
7) Závěrečný účet SOJP za rok 2018
8) RO č. 4/2019
9) Podání žádosti o dotaci na Středočeský Fond obnovy venkova na veřejné
osvětlení
10) Výkres záměru pro nový územní plán
11) Schválení přijetí dotace „Sokoleč – Dopravní automobil ", MV-GŘ HZS ČR
12) Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Nykos, svoz odpadů
13) Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Telsig, „ Výstavba chodníků"
14) Schválení přijetí dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace „Obecní
dům Sokoleč – rozšíření kapacit MŠ", Středočeský kraj
15) Odměňování zastupitelů
16) Návrhy, připomínky a podněty občanů
17) Došlá pošta
18) Diskuse
19) Příští zasedání
20) Závěr
1)
2)
3)
4)

Návrh Usnesení č. 1/5/2019
ZO schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno.
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta jmenuje ověřovateli zápisu z 5. zasedání ZO paní Zlatuši Ludvíkovou a paní Janu
Boumovou, zapisovatelkou paní Alenu Kosinovou.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
ZO provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání ze dne 29. 5. 2019. K usnesením nebylo
připomínek.
4. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „TDI u projektu výstavba chodníků, veřejného
osvětlení a rozhlasu“
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Technický dozor investora u projektu výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu“. V
návaznosti na usnesení z minulého zasedání starosta obce oslovil tři firmy k podání nabídky
na VZ, doručeny byly tři nabídky: Oldřich Volejník, Hellichova 362/II, 290 01 Poděbrady;
Miroslav Dubina, Jasmínová 143, 290 01 Poděbrady; Miroslav Šára, Boučkova 546, 290 01
Poděbrady.
Návrh Usnesení č. 2/5/2019
ZO vybralo pro realizaci veřejné zakázky „Technický dozor investora u projektu výstavba
chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu“ firmu Miroslav Dubina, Jasmínová 143, 290 01
Poděbrady, IČ: 13286137.
ZO schvaluje Příkazní smlouvu v celkové ceně 70 000 Kč mezi Obcí Sokoleč, Poděbradská
51, 290 01 Poděbrady a firmou Miroslav Dubina, Jasmínová 143, 290 01 Poděbrady a
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno.
5. Zadávací dokumentace „Výměna a doplnění veřejného osvětlení v obci Sokoleč“
Starosta obce seznámil zastupitele se zadávací dokumentací na „Výměnu a doplnění
veřejného osvětlení v obci Sokoleč“ a s návrhem textu smlouvy o dílo mezi obcí a
zhotovitelem.
Návrh Usnesení č. 3/5/2019
ZO schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Výměna a doplnění veřejného
osvětlení v obci Sokoleč“ a návrh textu smlouvy o dílo mezi obcí Sokoleč a zhotovitelem.
Veřejná zakázka bude zveřejněná na profilu zadavatele a hodnocena dne 15. 7. 2019.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.
V 19:00 hod se na zasedání dostavil Richard Kosina, od této chvíle je přítomno 7 zastupitelů.
6. Údržba veřejné zeleně
Mlátový chodník v parku byl dokončen. Starosta seznámil zastupitele s rozsahem prací a
předloženou fakturou k úhradě, která byla oboustranně odsouhlasena. Probíhá následná péče o
zeleň v rámci projektu Obnova zeleně.
Návrh Usnesení č. 4/5/2019
ZO schvaluje úhradu faktury za údržbu zeleně ve výši 125 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno.
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7. Závěrečný účet SOJP za rok 2018
Závěrečný účet SOJP za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
SOJP za rok 2018 a dalšími přílohami byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední desce obce
od 13. 5. 2018 do 11. 6. 2018 a obsah úřední desky byl zveřejněn i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Jižní Polabí za rok 2018.
8. RO č. 4/2019
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2019. ZO bere rozpočtové
opatření č. 4/2019 na vědomí.
9. Podání žádosti o dotaci na Středočeský Fond obnovy venkova na veřejné osvětlení
Starosta obce projednal se zastupiteli možnost podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
na akci Výstavba veřejného osvětlení podél nově budovaných chodníků u silnic III. třídy.
Návrh Usnesení č. 5/5/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba veřejného osvětlení u nových
chodníků v obci Sokoleč“ z Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a zavazuje se na finanční
spoluúčasti na akci v minimální výši 20% z celkových uznatelných nákladů akce.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno.
10. Schválení výkresu záměru pro nový územní plán
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem výkresu záměru, kde jsou zapracované podněty,
které byly projednávány zastupitelstvem na 4. zasedání dne 29. 5. 2019. V příloze č. 2 tohoto
zápisu je odůvodnění nezapracovat podnět pořízení změny ÚP společnosti Crystal BOHEMIA
a.s.
Návrh Usnesení č. 6/5/2019
ZO schvaluje návrh výkresu záměru s podněty na pořízení změny územního plánu s tím, že
podnět Crystal Bohemia a.s. vybudovat dům s byty na území drobné a řemeslné výroby, nebyl
zastupiteli schválen a nebude do nového územního plánu zapracován.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno
11. Schválení přijetí dotace „ Sokoleč – Dopravní automobil ", MV-GŘ HZS ČR
Starosta obce informoval zastupitele o Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV-GŘ HZS ČR na
akci „Sokoleč – Dopravní automobil " pro jednotku hasičů ve výši 450 000 Kč.
Návrh Usnesení č. 7/5/2019
ZO schvaluje přijetí dotace na akci „Sokoleč – Dopravní automobil " od MV-GŘ HZS ČR ve
výši 450 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 7/5/2019 bylo schváleno.
12. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Nykos, svoz odpadů
Starosta obce projednal se zastupiteli Dodatek č. 2 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství se společností Nykos a.s.
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Návrh Usnesení č. 8/5/2019
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2991000764 na zabezpečení
odpadového hospodářství mezi Obcí Sokoleč, Poděbradská 51, 290 01 Poděbrady a
společností Nykos a. s., Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy a pověřuje starostu
obce jeho podepsáním. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodu dodání 1 ks kontejneru
na papír a 1 ks kontejneru na plast.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 8/5/2019 bylo schváleno.
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Telsig, „ Výstavba chodníků"
Starosta obce projednal se zastupiteli Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výstavba chodníků, k.
ú. Sokoleč". Předmětem dodatku je rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů dle
pravidel SFDI.
Návrh Usnesení č. 9/5/2019
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výstavba chodníků, k. ú. Sokoleč" mezi Obcí
Sokoleč, Poděbradská 51, 290 01 Poděbrady a firmou Telsig- servis, spol. s.r.o., U Jezera 767,
281 51 Velký Osek a pověřuje starostu obce jeho podepsáním. Předmětem dodatku je
rozdělení položkového rozpočtu na dvě samostatné položky: uznatelné a neuznatelné náklady
dle pravidel SFDI.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.9/5/2019 bylo schváleno.
14. Schválení přijetí dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,“ Obecní dům
Sokoleč – rozšíření kapacit MŠ", Středočeský kraj
Starosta obce informoval o schválení dotace z rozpočtu Středočeského kraje a navrhl její
přijetí.
Návrh Usnesení č. 10/5/2019
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace ve výši 1,5 mil. Kč na akci „ Obecní dům Sokoleč- rozšíření kapacit MŠ".
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.10/5/2019 bylo schváleno.
15. Odměňování zastupitelů
Starosta obce seznámil zastupitele s poskytováním mimořádných odměn pro zastupitele za
splnění mimořádných nebo významných úkolů a navrhl odměnu pro místostarostu obce.
Návrh Usnesení č. 11/5/2019
ZO schvaluje mimořádnou odměnu místostarostovi obce ve výši jedné měsíční odměny.
Odměna bude poskytnuta za pomoc při organizaci obecních a spolkových akcí, účast na
kontrolních dnech při projektech Obnova zeleně a výstavba Obecního domu.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.11/5/2019 bylo schváleno.
16. Návrhy, připomínky a podněty občanů
 Požadavky občanů, aby jeden z ranních autobusů stavěl v Poděbradech na Riegrově
náměstí.
 Připomínky k sekání trávy a řezání dřeva v neděli po obědě.
17. Došlá pošta
 Městská nemocnice Městec Králové a. s. – žádost o finanční příspěvek na lůžko pro
zdravotní péči.
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 Občanské sdružení přístav - žádost o finanční příspěvek na stavbu dětského hřiště.
18. Diskuse
 V návaznosti na výstavbu nových chodníků starosta projednává se KSÚS možnosti
úpravy příkopu, směr Poděbrady.
 Vybavení nové knihovny - regály na míru – starosta připraví poptávku pro místní
truhláře.
 Oprava všech vstupních vrat na hřbitově bude zajištěná pod dohledem Petra Řeháka
v období letních měsíců.
 Od 1. 7. do 31. 12. 2019 přijata na VPP paní Jaroslava Veselá. Po dobu letních
prázdnin na brigádu na DPP student Adam Sipajda a Jakub Provazník.
 Voda, lesy a odpady – oblasti, kterými se budeme v budoucnu zabývat.
 Prodej pamětních medailí s motivem kapličky na OÚ za 30 Kč.
 R. Kosina informoval o opravě hřbitovní zdi – poptávka na malování.
Informace o schválených usneseních: Usnesení č. 1/5/2019 až Usnesení č. 11 /5/2019.
19. Příští zasedání
Příští zasedání ZO se bude konat 28. 8. od 18:30 hod v budově Obecního úřadu Sokoleč.
20. Závěr
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a v 20:30 hod. prohlásil 5. zasedání v roce
2019 za ukončené.
Zapsala: Alena Kosinová dne 26. 6. 2019
Ověřovatelé zápisu:
Zlatuše Ludvíková ………...……..………………...............
Mgr. Jana Boumová ..…………..…..………………………

…………………………….
Ing. Marián Sipajda
starosta

Vyvěšeno: 4. 7. 2019
Sejmu
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Příloha č. 1 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 26. 6. 2019

Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Ing. Marián Sipajda

Richard Kosina

Mgr. Jana Boumová

Mgr. Petr Keltner
Zlatuše Ludvíková
Jiří Mráz

Radek Sixta
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