Zápis z 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč,
konaného dne 24. 7. 2019
Místo konání: Obecní úřad Sokoleč
Přítomni: viz prezenční listina
1. Zahájení a schválení programu
Jednání mimořádného zasedání zastupitelstva zahájil v 18:35 hod. 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.
Po zahájení starostou obce byl předložen ke schválení navržený program jednání v tomto
znění.
Program:
Zahájení, schválení programu zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Odměňování zastupitelů
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, Městská nemocnice Městec
Králové
5) Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Výměna a doplnění veřejného osvětlení
v obci Sokoleč“ a schválení smlouvy o dílo
6) Závěr
1)
2)
3)
4)

Návrh Usnesení č. 1/6/2019
ZO schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/6/2019 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta jmenuje ověřovateli zápisu z 6. mimořádného zasedání ZO pana Petra Keltnera
a pana Radka Sixtu, zapisovatelkou paní Alenu Kosinovou.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
3. Odměňování zastupitelů
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. §76 souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v
kalendářním roce členovi zastupitelstva nesmí být vyšší než dvojnásobek měsíční odměny.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na mimořádné odměňování zastupitelů,
místostarosty a starosty: mimořádnou odměnu zastupitelům a předsedům výborů v běžném
roce projednávat a schvalovat nejpozději na zasedání ZO v měsíci listopad, mimořádnou
odměnu starostovi a místostarostovi projednávat a schvalovat v běžném roce maximálně ve
dvou splátkách. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny musí být odůvodněn a projednán
jako samostatný bod programu zastupitelstva.
Z důvodu procesní opatrnosti bylo starostou navržené opakované hlasování o přiznání
mimořádné odměny místostarostovi projednávané na 5. zasedání ZO.
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Návrh Usnesení č. 2/6/2019
ZO z důvodu procesní opatrnosti potvrzuje výplatu mimořádné odměny místostarostovi obce
ve výši jedné měsíční odměny. Odměna je poskytnuta za pomoc při organizaci obecních a
spolkových akcí, účast na kontrolních dnech při projektech Obnova zeleně a výstavba
Obecního domu.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 2/6/2019 bylo schváleno.
V 18:45 odešel Richard Kosina, od této chvíle je přítomno 5 zastupitelů.
4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, Městská nemocnice Městec Králové
Starosta obce projednal se zastupiteli žádost Městské nemocnice Městec Králové o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na rok 2019. Jedná se o dotaci na nákup polohovacího elektrického
lůžka v rámci poskytované zdravotní a sociální péče v Městské nemocnici Městec Králové
a.s.
Návrh Usnesení č. 3/6/2019
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Městské nemocnici Městec Králové a. s. a
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, evidenční číslo
smlouvy: 13/2019, mezi Obcí Sokoleč, Poděbradská 51, 290 01 Poděbrady a Městskou
nemocnicí Městec Králové a. s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové. Účelem
smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních finančních prostředků ve výši
25 000 Kč na nákup polohovacího lůžka.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno.
5. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Výměna a doplnění veřejného osvětlení v obci
Sokoleč“ a schválení smlouvy o dílo
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Výměna a
doplnění veřejného osvětlení v obci Sokoleč“, které se uskutečnilo v návaznosti na usnesení
z minulého zasedání ZO. Doručeny byly dvě nabídky: TELSIG-servis spol. s r. o., U Jezera
767, 281 51 Velký Osek a TANNACO, a. s., Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady.
Návrh Usnesení č. 4/6/2019
ZO vybralo pro realizaci veřejné zakázky „Výměna a doplnění veřejného osvětlení v obci
Sokoleč“ firmu TELSIG-servis spol. s r. o., U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, IČ: 49825771.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo v celkové ceně 1 547 000,60 Kč bez DPH 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 podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.
Informace o schválených usneseních: Usnesení č. 1/6/2019 až Usnesení č. 4/6/2019.
6. Závěr
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:05 hod. prohlásil 6. mimořádné
zasedání v roce 2019 za ukončené.
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Zapsala: Alena Kosinová dne 24. 7. 2019

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Keltner ………...……..………………...............

Radek Sixta ……....…………..…..……………………….

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

Vyvěšeno: 2. 8. 2019
Sejmuto:
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Příloha č. 1 z 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 24. 7.
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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