Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč,
konaného dne 28. 6. 2021
Místo konání: Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč
Přítomni: viz prezenční listina
1. Zahájení a schválení programu
Jednání zasedání zastupitelstva zahájil v 18:15 hod. starosta obce Ing. Marián Sipajda.
Konstatoval, že pozvánka byla řádně zveřejněna, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva ze
7 a zasedání je tímto usnášení schopné. Jana Boumová a Petr Keltner avizovali pozdější
příchod. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5. 5. 2021 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 minulých zasedání
4) Schválení hospodářského výsledku ZŠ letce Františka Nováka Sokoleč
5) Schválení účetní závěrky ZŠ letce Františka Nováka Sokoleč za rok 2020
6) Schválení hospodářského výsledku MŠ Sokoleč
7) Schválení účetní závěrky MŠ Sokoleč za rok 2020
8) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
9) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
10) Závěrečný účet SOJP za rok 2020
11) Závěrečný účet DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020
12) Smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti „Výstavba chodníků k. ú. Sokoleč“,
ARTENDR s.r.o.
13) Smlouva o poskytování dotačního managementu k projektu „Vybudování místa pro
předcházení vzniku odpadu v obci Sokoleč“, ALNIO Group s.r.o.
14) Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
15) Směrnice rozpočtového procesu, schvalování účetní závěrky a inventarizace pro
příspěvkové organizace zřízené obcí Sokoleč
16) Vítání občánků
17) Odměna pro člena zastupitelstva
18) Seznámení s výsledkem kontroly obce, finanční výbor
19) RO č. 6/2021
20) Návrhy, připomínky a podněty občanů
21) Diskuse
22) Příští zasedání
23) Závěr
Návrh Usnesení č. 1/7/2021
ZO schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/7/2021 bylo schváleno.
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta jmenuje ověřovateli zápisu ze 7. zasedání ZO pana Richarda Kosinu a pana Radka
Sixtu, zapisovatelkou paní Danu Hubalovou.
Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
3. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
ZO provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání ze dne 5. 5. 2021. K usnesením nebylo
připomínek.
V 18:20 hod se na zasedání dostavila paní Jana Boumová, od této chvíle je přítomno 5
zastupitelů.
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ letce Františka Nováka Sokoleč
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Základní školy letce Františka Nováka Sokoleč o
schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020. Starosta obce schválil zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2020 – zisk roku 2020 ve výši 120 844,57 Kč a jeho příděl do
rezervního fondu dle návrhu ředitelky školy. ZO bere na vědomí.
5. Schválení účetní závěrky ZŠ letce Františka Nováka Sokoleč za rok 2020
Starosta obce projednal se zastupiteli účetní závěrku ZŠ letce Františka Nováka Sokoleč za
rok 2020.
Návrh Usnesení č. 2/7/2021
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy letce Františka Nováka Sokoleč sestavenou k 31.
12. 2020 v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace ZŠ Sokoleč.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2/7/2021 bylo schváleno.
6. Schválení hospodářského výsledku MŠ Sokoleč
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Mateřské školy Sokoleč o schválení
hospodářského výsledku za rok 2020. Starosta obce schválil hospodářský výsledek za rok
2020 – ztrátu roku 2020 ve výši 80 372,93 Kč a její úhradu z rezervního fondu dle návrhu
ředitelky školy. ZO bere na vědomí.
7. Schválení účetní závěrky MŠ Sokoleč
Starosta obce projednal se zastupiteli účetní závěrku MŠ Sokoleč za rok 2020.
Návrh Usnesení č. 3/7/2021
ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Sokoleč sestavenou k 31. 12. 2020 v plném jejím
rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MŠ
Sokoleč.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/7/2021 bylo schváleno.
V 18:50 hod se na zasedání dostavil pan Petr Keltner, od této chvíle je přítomno 6 zastupitelů.
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8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Starosta obce projednal se zastupiteli účetní závěrku obce Sokoleč za rok 2020.
Návrh Usnesení č. 4/7/2021
ZO schvaluje účetní závěrku obce Sokoleč sestavenou k 31. 12. 2020 v plném jejím rozsahu,
neboť poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.
ZO zároveň rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 4 451 513,20
Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/7/2021 bylo schváleno.
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Starosta obce projednal se zastupiteli Závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2020 a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Sokoleč za rok 2020. Návrh Závěrečného účtu obce
Sokoleč za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sokoleč za
rok 2020 a dalšími přílohami byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední desce obce od 31. 5.
2021 do 28. 6. 2021 a obsah úřední desky byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Návrh Usnesení č. 5/7/2021
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 5/7/2021 bylo schváleno.
10. Závěrečný účet SOJP za rok 2020
Návrh závěrečného účtu SOJP za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření SOJP za rok 2020 a dalšími přílohami byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední
desce obce od 19. 5. 2021 do 16. 6. 2021 a obsah úřední desky byl zveřejněn i způsobem
umožňující dálkový přístup.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Jižní Polabí za rok 2020.
11. Závěrečný účet DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020 spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020 byl
zveřejněn na veřejně přístupné úřední desce obce od 31. 5. 2021 do 21. 6. 2021 a obsah
úřední desky byl zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020.
12. Smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti „Výstavba chodníků k. ú. Sokoleč“,
ARTENDR s. r. o.
Starosta obce projednal se zastupiteli smlouvu s firmou ARTENDR týkající se řízení projektu
„Výstavba chodníků k. ú. Sokoleč“ v době udržitelnosti.
Návrh Usnesení č. 6/7/2021
ZO schvaluje Smlouvu o řízení projektu v době udržitelnosti č. DU09/2021 mezi Obcí
Sokoleč a společností ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek. Předmětem
smlouvy je organizační zajištění a projektové a finanční řízení projektu na projekt „Výstavba
chodníků k. ú. Sokoleč“.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 6/7/2021 bylo schváleno.
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13. Smlouva o poskytování dotačního managementu k projektu „Vybudování místa pro
předcházení vzniku odpadu v obci Sokoleč“, ALNIO Group s.r.o.
Starosta obce projednal se zastupiteli smlouvu s firmou ALNIO Group týkající se poskytování
dotačního managementu k projektu „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci
Sokoleč“
Návrh Usnesení č. 7/7/2021
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování dotačního managementu č. 99/21/35/JCh mezi Obcí
Sokoleč a společností ALNIO Group s.r.o., Kounicova 284/39, 602 00 Brno. Předmětem
smlouvy je poskytování dotačního managementu, kterým se rozumí manažerské řízení
projektu: „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Sokoleč“
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 7/7/2021 bylo schváleno.
14. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Pravidla pro výběr dodavatele u dotačních zakázek nastavuje centrálně přímo fond nebo dané
ministerstvo tak, aby splňovala všechny zásady a principy pro zadávání zakázek – tzn. tyto
postupy jsou ověřené, právně v pořádku a udržují se aktualizované. Někdy se tyto pravidla
můžou rozcházet s interní směrnicí obce. Aby nedocházelo ke kolizím, které mohou vyplývat
z rozdílného výkladu navrhl starosta úpravu čl. III. bodu 2, směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Návrh Usnesení č. 8/7/2021
ZO schvaluje změnu textu v čl. III. v bodě 2, vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu následovně: Výjimku z postupů dle této směrnice má zadávání zakázek
malého rozsahu, které jsou (nebo u nichž se předpokládá) spolufinancování z dotačních titulů,
které mají vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Zadávání takových zakázek se
řídí výhradně pravidly konkrétního dotačního titulu, i když takový postup bude odlišný,
jednodušší či složitější od postupů uvedených v této směrnici.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 8/7/2021 bylo schváleno.
15. Směrnice rozpočtového procesu, schvalování účetní závěrky a inventarizace pro
příspěvkové organizace zřízené obcí Sokoleč
Účetní obce představila zastupitelům návrh směrnice č. 1/2021, která se týká pravidel pro
příspěvkové organizace při sestavování střednědobého výhledu hospodaření, sestavování
rozpočtu, úpravách rozpočtu v průběhu roku, plnění rozpočtu, schválení účetní závěrky a
inventarizaci.
Návrh Usnesení č. 9/7/2021
ZO schvaluje Směrnici č. 1/2021 - Pravidla rozpočtového procesu, schvalování účetní závěrky
a inventarizace pro příspěvkové organizace zřízené obcí Sokoleč. Pravidla nabývají účinnosti
od 1. 7. 2021.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 9/7/2021 bylo schváleno.
16. Vítání občánků
Starosta obce projednal se zastupiteli výši finančního daru pro každého přivítaného občánka a
termín konání. Vítání občánků se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu
pravděpodobně v druhé polovině září. Rodiče obdrží pozvánku.
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Návrh Usnesení č. 10/7/2021
ZO schvaluje výši finančního daru pro každého nově narozeného a přivítaného občana obce
Sokoleč v částce 1000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 10/7/2021 bylo schváleno.
17. Odměna pro člena zastupitelstva
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. §76 navrhl místostarosta obce mimořádnou
odměnu pro starostu obce.
Návrh Usnesení č. 11/7/2021
ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce za zajištění přestěhování Obecního úřadu
do nových prostor ve výši měsíční odměny.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 11/7/2021 bylo schváleno.
18. Seznámení s výsledkem kontroly obce, finanční výbor
Předsedkyně finančního výboru Zlatuše Ludvíková seznámila zastupitele s výsledkem
kontroly finančního hospodaření obce Sokoleč za období 1. 1. - 31. 12. 2020, kterou provedl
finanční výbor na základě pověření vydaného starostou obce dne 5. 5. 2021. Kontrolou nebyly
zjištěny žádné závady a nedostatky.
19. RO č. 6/2021
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2021. ZO bere rozpočtové
opatření č. 6/2021 na vědomí.
20. Návrhy, připomínky a podněty občanů
• Z důvodu bezpečnosti lze tolerovat po chodníku jízdu dětí a seniorů na kole. Chodníky
v obci nejsou určené pro sportovní cyklistiku.
21. Diskuse
• M. Kosina požaduje vyřešení situace vzniklé výstavbou chodníku: skříňka na
elektřinu, která dle norem má být ve výši 60 cm od země je nyní pouze 40 cm, ČEZ
toto nerespektuje. Dále uvádí, že došlo k poškození jeho rodinného domu při výstavbě
chodníku. Starosta zajistí společnou schůzku s majitelem domu, majitelem firmy
Telsig, zástupcem ČEZu a zástupci obce na místě.
• Velitel JSDH a starosta SDH Z. Bernard informoval o cenových nabídkách na pořízení
tepelných čerpadel do budovy starého obecního úřadu. Na základě doporučení
zastupitelé předběžně souhlasí s nabídkou firmy V. Doubrava, Klipec. Přesnou
nabídku projedná zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
• Dne 10. 5. 2021 provedl Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
• Ve dnech 17. a 18. 5. 2021 provedlo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR
veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na správnost a účelnost čerpání dotací ze státního
rozpočtu v roce 2019 a 2020. Předmětem dotace bylo pořízení hasičského auta Ford
pro místní hasiče. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na výši
čerpané dotace.
• Žádost o pokácení lípy před č. p. 30 v ul. V Lípách. Stav cca 80 leté lípy byl posouzen
odborníkem a byl doporučen ozdravný řez.
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Starosta informoval o zveřejněné petici týkající se nesouhlasu s odstraněním silničního
mostu na Vrbovou Lhotu bez náhrady. Dále informoval o schůzce k danému problému
se senátorem P. Kárníkem a starostkou Ratenic. Cílem je zachovat v tomto místě
přechod přes zkušební trať minimálně pro cyklisty a osobní automobilovou dopravu.
Byl projednán návrh územního plánu a provedena aktualizace vymezení ploch.
Společnost Senior Park House a.s. předložila požadavek změny v návrhu s cílem
rozšířit kapcitu SeniorParku o 11 bytových jednotek a 2 rodinné domy.
Zastupitelé projednali fakturu od firmy Telsig - veřejné prostranství podél chodníků ul.
Poděbradská, čištění a zpevnění příkopu, doplnění přídlažby, výstavba mostků,
úličních vpustí, odtokových žlabů, likvidace odpadu ve výši 471 412,93 Kč.
Starosta informoval o tom, že obec neuspěla při získání dotace na rekonstrukci
místních komunikací a na pořízení a rekonstrukci obecních bytů.
Místní komunikace v ulici U Rybníka a v části ulice Fr. Nováka, které obec začala
opravovat, budou dokončeny finální vrstvou tak, aby se povrch spojil.
SK Sokoleč (fotbalisté) organizují brigádu ve sportovním areálu, bude proveden nátěr
laviček v parku, herních prvků na dětském hřišti a údržba mlatového chodníku.
Dětské hřiště v lokalitě „Za Myslivnou“ – obec zakoupila herní prvky a altán, které si
rodiče po dohodě s obcí sami zabudují.
Příměstský tábor v ZŠ Sokoleč se uskuteční od 16. do 20. 8. 2021 od 8 do 16 hodin.
Tábor je financován z dotace, tudíž je pro děti zdarma, přihlášeno je zatím 18 dětí.
Zastupitelé se dohodli, že přispějí částkou 20 000 Kč na pomoc lidem zasaženým
tornádem. Příspěvek bude odeslán na účet Diecézní charity Brno.
Místostarosta informoval o začínajících přípravách leteckého dne k výročí 120 let od
narození našeho rodáka letce Františka Nováka (léto 2022).

22. Příští zasedání
Příští zasedání ZO se bude konat v budově Obecního úřadu Sokoleč. Pozvánka s termínem
bude řádně zveřejněna minimálně 7 dnů před zasedáním.
23. Závěr
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:30 hod. prohlásil 7. zasedání v roce
2021 za ukončené.
Zapsala: Hubalová Dana dne: 28. 6. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Richard Kosina………...……..………………………..

Radek Sixta…...…………..…..……………………….

…………………………….
Ing. Marián Sipajda
starosta v. r.
Vyvěšeno: 7. 7. 2021
Sejmuto:
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Příloha č. 1 ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 28. 6. 2021

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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