Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč,
konaného dne 17. 4. 2019
Místo konání: Obecní úřad Sokoleč
Přítomni: viz prezenční listina
1. Zahájení a schválení programu
Jednání zasedání zastupitelstva zahájil v 18:40 hod. starosta obce Ing. Marián Sipajda.
Konstatoval, že pozvánka byla řádně zveřejněna, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7 a
zasedání je tímto usnášení schopné. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6. 3. 2019 byl
vypracován v termínu, podepsán ověřovateli zápisu a vyvěšen na úřední desce k nahlédnutí.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitky. K nahlédnutí je uložen na obecním úřadě.
Po zahájení starostou obce byl předložen ke schválení navržený program jednání v tomto
znění.
Program:
1) Zahájení, schválení programu zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4) Zpráva o činnosti starosty obce
5) OZV č. 1/2019 o nočním klidu
6) Zadávací dokumentace „Sokoleč – dopravní automobil“, hasiči
7) Dotace na projekt Obecní dům Sokoleč – rozšíření kapacity MŠ
8) Výstavba mlatového chodníku
9) Pokládka travních koberců ve školním dvoře
10) Nový územní plán, požadavky na změny
11) Majetkoprávní vypořádání pozemků koryta vodního toku Šiřina
12) Revize katastru území obce Sokoleč
13) RO č. 2/2019
14) Směrnice obce Sokoleč upravující veřejné zakázky
15) Veřejná zeleň
16) Návrhy, připomínky a podněty občanů
17) Diskuse
18) Příští zasedání
19) Závěr
Návrh Usnesení č. 1/3/2019
ZO schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva v předloženém znění, kde byly
doplněny dva body Směrnice obce Sokoleč upravující veřejné zakázky a Veřejná zeleň.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2
Usnesení č. 1/3/2019 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta jmenuje ověřovateli zápisu z 3. zasedání ZO pana Richarda Kosinu a paní Janu
Boumovou, zapisovatelkou paní Danu Hubalovou.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

1

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
ZO provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání ze dne 6. 3. 2019. K usnesením nebylo
připomínek.
4. Zpráva o činnosti starosty obce
Starosta obce informoval zastupitele o aktivitách od posledního zasedání ZO. Obecní ples;
Přednáška a fotoshow s cestovatelem; Výlet za sněhem do Rokytnice nad Jizerou; Předání
staveniště MŠ; Závěrečné vyhodnocení akce „Sokoleč – vodovod 2. etapa“ – krajský úřad;
Čištění koupaliště; Příprava poutě a vysvěcení kapličky; Sokolík – jarní vydání; Úprava
zahrady školy - záhony; Kontrolní dny veřejná zeleň a výstavba MŠ; Audit krajský úřad;
Seminář kotlíkové dotace.
5. OZV č. 1/2019 o nočním klidu
Starosta obce projednal se zastupiteli OZV č. 1/2019 o nočním klidu, která byla odsouhlasena
Ministerstvem vnitra. Po schválení ZO bude zveřejněna na úřední desce obce a obsah úřední
desky bude zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Návrh Usnesení č. 2/3/2019
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sokoleč č. 1/2019 o nočním klidu.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2/3/2019 bylo schváleno.
6. Zadávací dokumentace „Sokoleč – dopravní automobil“, hasiči
Starosta obce seznámil zastupitele se Zadávací dokumentací a návrhem textu kupní smlouvy
na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Budou osloveny firmy Auto Trutnov s.r.o.,
Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, M 3000, a.s., Šaldova 36, 186 00 Praha 8 a MOTOTRADE
VM s.r.o., Lipová 151/3, 566 01 Vysoké Mýto.
Návrh Usnesení č. 3/3/2019
ZO schvaluje Zadávací dokumentaci „Sokoleč – dopravní automobil“, včetně příloh č. 1 – 5 a
oslovení nejméně tří dodavatelů.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/3/2019 bylo schváleno.
7. Dotace na projekt Obecní dům Sokoleč – rozšíření kapacity MŠ
Starosta obce informoval zastupitele o přípravě žádosti pro poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu na výstavbu nové Mateřské školy.
8. Výstavba mlatového chodníku
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že po zimě probíhají dokončovací práce na
mlatovém chodníku v parku. Se zhotovitelem si upřesňujeme množství skutečně použitého
materiálu, objem zemních prací a porovnáváme je s původním rozpočtem.
9. Pokládka travních koberců ve školním dvoře
Místostarosta obce informoval zastupitele o tom, že v návaznosti na diskusi z minulého
zasedání ZO byly osloveny tři firmy na položení travního koberce kolem nově vybudované
plochy školního hřiště. Doručeny byly tři nabídky firem: Roman Hanuš, Klipec 12, PňovPředhradí, 289 41, Bc. Pavel Pažout, Kersko 749, 289 12 Sadská a Lukáš Jiráček, DiS., Dr.
Antonína Dvořáka 2064/34, 288 02 Nymburk.
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Návrh Usnesení č. 4/3/2019
ZO vybralo pro realizaci pokládky travních koberců na zahradě školního hřiště firmu Lukáš
Jiráček, DiS., Dr. Antonína Dvořáka 2064/34, 288 02 Nymburk, IČO 71369660.
ZO schvaluje Smlouvu o provedení díla v celkové ceně 105 170 Kč mezi Obcí Sokoleč,
Poděbradská 51, 290 01 Poděbrady a Lukášem Jiráčkem, DiS., Dr. Antonína Dvořáka
2064/34, 288 02 Nymburk a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno.
10. Nový územní plán, požadavky na změny
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že do 15. května budou moci občané podávat na
obecní úřad své žádosti prostřednictvím formuláře „Podnět na pořízení změny územního
plánu“. Žádost bude posouzena v rámci návrhu ÚP, a pokud to bude možné, žádosti se vyhoví
a změna využití pozemku se objeví v novém územním plánu.
11. Majetkoprávní vypořádání pozemků koryta vodního toku Šiřina
Starosta obce informoval zastupitele o zájmu Povodí Labe odkoupit pozemky, na kterých se
nachází koryto vodního toku Šiřina z důvodu jeho čištění a údržby. Zastupitelé s prodejem
pozemků nesouhlasí a shodli se, že údržbu koryta vodního toku zajistíme v budoucnu sami.
12. Revize katastru území obce Sokoleč
Starosta obce informoval zastupitele o revizi katastrálního území obce Sokoleč, která
proběhne v naší obci v průběhu letošního roku a kterou budou provádět zaměstnanci
katastrálního úřadu. Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem
v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Jedná se zejména o hranice pozemků,
obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob
využití stavby. Vlastníci nemovitostí jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost.
Oznámení je vyvěšeno na webových stránkách obce a ve vývěsce OÚ.
13. RO č. 2/2019
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2019. ZO bere rozpočtové
opatření č. 2/2019 na vědomí.
14. Směrnice obce Sokoleč upravující veřejné zakázky
Směrnice obce Sokoleč upravující zadávání veřejných zakázek bude aktualizována dle
potřeby a dle metodiky a vzoru Ministerstva vnitra.
15. Veřejná zeleň
V rámci projektu „Obnova zeleně v obci Sokoleč“ byly ošetřeny pouze stromy uvedené
v projektu. Ošetření ostatní zeleně zajišťuje technická četa. Projekt bude ukončen včetně
předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce v roce 2022.
16. Návrhy, připomínky a podněty občanů
 Nepořádek v ulici Švestková
17. Diskuse
 Dne 10. 4. 2019 provedl Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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 Závěrečný účet obce za rok 2018 – návrh bude zveřejněn na úřední desce obce a obsah
úřední desky bude zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup. Občané budou
moci uplatnit připomínky k závěrečnému účtu do 24. 5. 2019.
 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: 2. 5. 2019 od 7 do 12 hodin a 3.
5. 2019 od 7 do 15 hodin v dotčených ulicích. Podrobné informace na webových
stránkách obce a ve vývěsce OÚ.
 Dne 1. 6. 2019 od 12:55 do 13:10 hodin proběhne v naší obci, před hostincem č. p. 7,
svoz nebezpečného odpadu.
 Veřejně prospěšné práce – Úřad práce nemá v současné době v evidenci uchazečů o
zaměstnání žádného vhodného uchazeče, který by splňoval podmínky dané Úřadem
práce.
 Požadavek na umístění odpadkového koše na dětském hřišti v ulici Severní.
 Richard Kosina informoval o probíhající opravě hřbitovní zdi, kterou zajistí náš občan
na základě dohody o provedení práce.
 Pálení čarodějnic proběhne 30. 4. 2019 na tréninkovém hřišti, následovat bude živá
hudba.
 Projednáno navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad u samoobsluhy a umístění
fotopasti z důvodu neustálého nepořádku.
 Komunikace propojující obce Sokoleč a Vrbovou Lhotu – starosta informoval o
jednání na MěÚ Kolín, odbor dopravy, jehož předmětem bylo vyjasnění vlastnictví
komunikace, na které se nachází nadjezd nad železniční tratí VÚŽ, který je ve špatném
technickém stavu. Provoz na komunikaci bude omezen dopravním značením.
 Jana Boumová informovala o tom, že má v plánu z rezervního fondu MŠ zakoupit
domeček na hraní pro děti na zahradu.
Informace o schválených usneseních: Usnesení č. 1/3/2019 až Usnesení č. 4/3/2019.
18. Příští zasedání
Příští zasedání ZO se bude konat 29. 5. od 18:30 hod v budově Obecního úřadu Sokoleč.
19. Závěr
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a v 20:50 hod. prohlásil 3. zasedání v roce
2019 za ukončené.
Zapsala: Dana Hubalová dne 17. 4. 2019
Ověřovatelé zápisu:
Richard Kosina ………...……..……………….............
Mgr. Jana Boumová ..…………..…..………………….

…………………………….
Ing. Marián Sipajda
Starosta v. r.
Vyvěšeno: 26. 4. 2019
Sejmuto:
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Příloha č. 1 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 17. 4. 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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