SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Vážení spoluobčané, opět Vám přinášíme informace
o činnosti a dění v naší obci. Vím, že většinu našich spoluobčanů
zajímá, jak obec hospodaří, co se zastupitelstvu podařilo udělat
a hlavně co plánujeme do budoucna vylepšit a vybudovat. Já
jsem přesvědčený o tom, že se nám celkem daří obec udržovat
v pořádku a podle možností budovat a vylepšovat nám svěřený
majetek. Slyším i takové názory jako: „Už abyste z obecního
úřadu vypadli“ atd. Už několikrát jsem psal, že není možné, aby
nás a naší práci všichni občané hodnotili kladně. Kritika, pokud
je slušná, tak je zdravá. Těm, kteří se snaží nás urážet, bych chtěl
připomenout, že za dva roky budou nové volby do zastupitelstva
obce a volby to je soutěž, a proto byste se už měli na tyto volby
pomalu připravovat a sestavit protikandidátku. Já osobně vím, že
jsem v zastupitelstvu již třetí volební období a že už nic nového
nevymyslím a vím i to, že by to chtělo mladé a čerstvé lidi.
Problém je v tom, že mnoho spoluobčanů ví, jak bychom to měli
dělat, ale kandidovat do zastupitelstva nechtějí. Když některé
vyzvu, aby kandidovali, tak jejich odpověď zní: „Přeci nejsem
hloupý, abych si nechal nadávat od lidí.“ Já o tom píši hlavně
z důvodu nárůstu požadavků na obce základního typu i stále se
zvyšující náročnost výkonu státní správy, kterou naše obec musí
vykonávat, a věřím, že do budoucna to bude ještě složitější
i náročnější pro všechny pracovníky obecních úřadů našeho typu.
Připravuje se, že nebudou občanské průkazy a veškeré žádosti
a potvrzení se budou vydávat přes internet, a nebo elektronickou
poštou. Jsou zavedeny centrální registry, kam musíme dodávat
základní údaje, prostřednictvím kterých identifikujeme každého
občana /jméno, narození, podnikání, státní občanství, trvalý
pobyt, rodinné domy atd./, prostě něco se naučíme a za rok se to
musíme učit znovu, protože se to změnilo. Zmiňuji se o tom
z důvodu, že je třeba, až budete hledat nového starostu, vše dobře
zvážit a promyslet. Já vím, co si o mne někteří chytráci myslí, ale
na to já nereaguji, protože nejdříve každý musí ukázat co umí,
a potom může někoho hodnotit a kritizovat.
Chtěl bych Vám sdělit, že se nám podařilo získat pár dotací
pro obec a hlavní kritéria pro získání jakékoli dotace do obce je,
že vykonáváme státní správu dobře a při kontrolách nemáme
žádná závažná pochybení. Je třeba stále hledat nějaké dotační
tituly a tím se snažit obec stále vylepšovat a upravovat. Obec
budeme mít takovou, jakou si ji sami uděláme. Musíme se snažit
zapojit do veřejné činnosti o udržování pořádku a zábavy co
nejvíce lidí a děkovat těm spoluobčanům, kteří se snaží v naší
obci něco organizovat a vylepšovat. Musejí se zapojit hlavně
mladí spoluobčané, protože právě Vám mladým patří budoucnost
obce, vy zde budete ještě dlouho žít, tak se snažte si to spolužití
co nejlépe zpříjemnit a vylepšit. Já osobně slyším hlavně od
cizích lidí na naši obec jenom samou chválu a to, že je o naší
obec zájem, je vidět i z toho, že stavební parcely se vyprodaly
a stále se zájemci dotazují, kdy budou další.

Stavební parcely - Jak jsem Vás informoval, stavební parcely
na Poděbrady jsou rozebrány a je stále poptávka po dalších, tak
zastupitelé obce rozhodli vybudovat dalších padesát stavebních
parcel za myslivnou a pověřilo starostu, aby zajistil výběrové
řízení na firmu, která provede na uvedených parcelách výstavbu

vodovodu, podtlakovou kanalizaci, veřejné osvětlení, silnici,
chodník a povrchovou kanalizaci. Předpokládané náklady
v dnešní době na vybudování těchto stavebních parcel je
10 milionů korun mimo elektřiny, která je zde již vybudovaná.
Věřím, že se nám podaří vysoutěžit dobrou a levnou firmu, tak
aby se nám to podařilo vybudovat co nejlevněji.

Do školy jsme investovali hodně peněz a v nyní je tam vše nové
a zrekonstruované. Škola vypadá krásně zvenčí i uvnitř, tak jak
říkal pan náměstek hejtmana Středočeského kraje: „Máte školu
v takovém pořádku, že by měla nejméně padesát let sloužit bez
dalších investic“. Já jsem na to hrdý, protože škola je základ
a vizitka obce. Pokud chceme udržet obec, aby stále žila
a rozvíjela se, tak musíme školu za každou cenu udržet a to se
nám daří. Přistavěli jsme počítačovou místnost, a tím jsme
navýšili kapacitu školy o dalších deset žáků, které se nám
v budoucnu určitě hodí. Předpokládám, že až stavební parcely
budou obydleny, tak se nám navýší i počet žáků ve škole, už
dnes vítám každý rok deset-dvanáct dětí a počet obyvatel nám
vzrostl na 920 občanů.
Rekonstrukce školy v loňském roce stála čtyři miliony korun
a z krajského úřadu nám byla přidělena na tuto akci dotace tři
a půl milionu korun. Jak jsem se zmínil, byla přistavěna
místnost, zatepleny obvodové stěny budovy, zatepleny stropy
celé budovy a hlavně je celá nová střecha včetně výměny
některých vadných krovů. Provedení zateplení školy bylo velice
důležité z důvodu vytápění školy, kterou vytápíme elektřinou,
a každé zateplení nám přinese snížení nákladů na provoz školy.
Nedávno proběhla na tuto akci kontrola z krajského úřadu
a nebylo zjištěno žádné pochybení, takže dotace v uvedené výši
nám bude doplacena. Je to krásný pocit, když se nám daří do
obce získávat finanční prostředky, a tím zhodnocovat obecní
majetek.
Chtěl bych touto cestou poděkovat naší paní ředitelce školy,
která též žádala o dotace a tím získala pěkné peníze na vybavení
školy a poděkovat i za to, že školu kvalitně řídí, ve škole je
pořádek a ze strany učitelů /kterým patří též poděkování/ je
našim dětem věnována kvalitní péče o jejich vzdělání.
Byla upravena i mateřská škola podle požadavku
hygienických norem, kde byly splněny veškeré požadavky
potřebné k navýšení počtu dětí ve školce na 35. Vše je schválené
a zaregistrované Krajským úřadem Středočeského kraje.

Odpadové hospodářství - Nejdříve bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří odpad poctivě třídí, za tříděný odpad dostává
obec peníze, které činní 80 až 100 tisíc korun za rok. Víme, že
musíme udělat ještě další dvě sběrná místa na tříděný odpad
a přimět všechny občany k řádnému třídění.
Odpad pro naši obec svážejí Pečecké služby a vozí na
úložiště, které provozuje obec Radim.
Obě instituce každý rok zdražují /proto, že jim stoupají náklady/.
Šetřit obecní i Vaše peníze se dá pouze tříděním odpadu a méně
odpadu produkovat. Máme další řešení zavést takzvané zelené
popelnice na bioodpad, za likvidaci se platí 200 Kč/tuna a za směsný
komunál se platí 1200 Kč/tuna. Já si, ale nejsem jistý, že by všichni
naši spoluobčané do zelených popelnic dávali pouze trávu, jablka a
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podobně, tak se k tomu zatím nepřikláním. Věřím, že časem se
skutečně naučí lidé vážit si přírody a začnou třídění brát vážně, a tak
se dopracujeme ke snížení nákladů za odpad.

V letošním roce vyšel nový zákon o odpadech a to pro naši
obec znamená, že musíme vydat novou místní vyhlášku, která
závazně platí pro všechny naše občany. Vyhláška je v současné
době vyvěšena na veřejné vývěsce a bude i po schválení trvale
vyvěšena na stránkách obce.
Ve vyhlášce se změnila výše poplatku /dříve 500 Kč/ na
600 Kč na občana s trvalým pobytem a na chalupáře 600 Kč za
RD, byt atd. Dále se změnilo /s tím jsme měli každý rok
problémy/, že osoba s trvalým pobytem, která je více než devět
měsíců mimo obec je od poplatku osvobozena.

Tenis - Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. 10. 2012
rozhodlo, že se tenisové kurty zrekonstruují a zlegalizují.
Důvodem rekonstrukce je, že stávající tenisové kurty, které byly
postaveny za minulého režimu bez povolení, zkolaudování
a zapsání na katastrální úřad, jsou v podstatě černá stavba. Při
této příležitosti zde chceme vybudovat šatnu a sociální zařízení,
což jsou základní věci, které musí být, když něco chceme veřejně
provozovat. Požadavky obce na provoz uvedeného areálu jsou:
děti do 15 let budou mít trenéra a budou zde trénovat zdarma,
maximálně mohou platit členskou známku nejvýše 50 Kč za rok
a na tuto činnost jim bude obec dávat dotaci 1000 Kč na dítě/rok,
tak jako to bylo v minulosti. Bude zde správce, který bude
dohlížet na pořádek, povede knihu, kam se budou zapisovat
zájemci, kteří zde chtějí hrát a dohlížet na to, aby se dodržovaly
stanovy klubu. Aby se nestávalo tak, jako v minulosti, že tenisté
si sem zvali své kamarády, kteří zde hráli zadarmo a od dětí
vybírali drze 50 Kč/hod i když dostávali od obce dotaci ve výši
1000 Kč za rok na dítě. Zastupitelstvo obce je zde právě od toho,
aby dalo vše do pořádku a připravilo takové podmínky, aby tenis
sloužil našim dětem, které by zde dostaly základy tenisu
a hlavně, aby měly pohyb. Dále to musí sloužit všem občanům
naší obce a všichni občané zde budou moci hrát a to členové
zadarmo a hosté za úplatu asi 100 Kč/hod. To bych viděl jako
správné a důležité tuto věc dotáhnout až do zdárného konce.
Po technické stránce jsme oslovili odborníky a zjistili jsme,
že rekonstrukce vyjde asi na částku 800 tisíc Kč, tak ZO využilo
nabídky pana Škarvady ml., že firma TANNACO a.s., provede
rekonstrukci jako sponzorský dar bez jakýchkoli nároků, za to,
že zde působí část jeho firmy. Podrobné informace o průběhu
rekonstrukce tenisových kurtů naleznete na stránkách obce –
www.sokolec.cz v záložce „sport“.
Po vybudování a zaregistrování se vyhlásí soutěž /to určuje
zákon, jinak by byla každá smlouva neplatná/ na společnost,
která bude uvedený tenisový klub provozovat za námi /obec/
určených podmínek. Pokud by tento záměr nesplnil naše
požadavky, tak s vybranou firmou ukončíme činnost a obec
tenisové kurty povede sama tím, že by tam dala placeného
správce, který by se platil z vybraných peněz.
Budujeme zde dalších sto stavebních parcel, kde je
předpoklad, že se do naší obce nastěhují mladí lidé, kterým
musíme nabídnout i tento druh služeb. Vše musí být vyvěšeno na
internetu a buď osobně u správce anebo přes internet si budou
moci zajistit hraní na dohodnutý den i dobu. Věřím, že vše dáme
do pořádku ke spokojenosti všech našich spoluobčanů.
Vodovod - Hurá sláva - provolával starosta a s ním celé
zastupitelstvo, konečně se nám podařilo zajistit finanční
prostředky a začít budovat vodovod.
Jak jsem Vás už v minulosti informoval, rozhodnutí
o vybudování vodovodu v naší obci se schválilo začátkem roku
2008 a konečně 1. 10. 2012 se začal vodovod budovat. Největší
problémy jsme měli s vlastníky pozemků, kteří nás nechtěli
pustit přes své pozemky, anebo nás doslova vydírali. Za to, že
půjde přes jejich pole v zemi roura, chtěli vysoké částky peněz.
Tak jsme museli trasu neustále měnit. V této věci nám nejvíce
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pomohl Státní pozemkový fond a Krajský úřad Středočeského
kraje. Další problém nám vznikl při přidělení dotace
z Ministerstva zemědělství, kde nám dali podmínku do dvou
měsíců po schválení dotace vypsat výběrové řízení na firmu,
která bude dílo realizovat a předložit podepsanou smlouvu na
MZe, jinak rozhodnutí o přidělení dotace padá. Obrátili jsme se
inženýrské služby Hradec Králové, kde nám byli ochotni
výběrové řízení v tak krátké době zajistit, takzvaným losováním
a I. etapa vodovodu byla vylosovaná za 19.600 tisíc Kč.
Termín zahájení stavby byl 1. 9. 2011 a dnes už můžeme říci,
naštěstí pro nás tuto soutěž napadla antikorupční policie s tím, že
soutěž nemusela probíhat legálně podle zákona, tak že MZe nám
oznámilo, že vydá rozhodnutí o uvolnění státní dotace, až dáme
vše do pořádku. Po vyšetření policií, kde bylo zjištěno, že naše
obec nejednala protizákonně, jsme i přesto celou soutěž zrušili
a požádali soud o rozhodnutí a zproštění obvinění. Soud vydal
rozhodnutí, že naše obec nepochybila. Na základě toho jsem
vyhlásil nové výběrové řízení a už podle nového zákona, kde se
nám přihlásilo 25 firem a vybrali jsme nejlevnější firmu
TELSIG-servis, spol. s r.o. Velký Osek za částku 9.441.358 Kč.
Tím, že jsme stavbu vodovodu vysoutěžili za poloviční cenu,
jsme obci ušetřili tři miliony korun. Dotace z MZe a KÚ je
celkem 70% a obec hradí 30%. To znamená, že obec bude hradit
tři miliony korun na první etapu vodovodu.
Stavbu vodovodu jsme rozdělili na dvě etapy z důvodu, že
dotace do 20 milionů je možné získat až 70% a nad 20 milionů
pouze 50% dotace. Na druhou polovinu vodovodu máme vše
připravené včetně stavebního povolení a žádost o dotaci budeme
podávat hned, jak to bude možné.
Dotace na vodovod se dává pouze na hlavní řad, přípojky ke
každému rodinnému domu si musí vybudovat obec sama a na své
náklady. Dali jsme zpracovat projekt na přípojky a zažádali
o stavební povolení, které jsme získali, a v současné době
probíhá výběrové řízení na firmu, která bude přípojky budovat.
Pro Vás jako občany je důležité, že zastupitelé obce rozhodli, že
přípojky bude obec hradit z rozpočtu obce, tak aby to naše
občany nic nestálo. Každý RD bude mít přípojku přivedenou k
hranici RD. Občan se musí rozhodnout, kam si dá zabudovat
vodoměr, jestli koupí vodoměrnou šachtu /5000 Kč/, kterou si
umísí na svém pozemku anebo vodoměr umístí ve sklepě,
v chodbě atd. V každém případě si musí na stavebním úřadě
podat oznámení /stavební povolení/a na své náklady zavést vodu
do RD.
Stavba vodovodu v současné době probíhá na přívodním řadu
Poděbrady – Sokoleč. Předpokládáme, že po obci, to je ulice
Severní, Poděbradská, Švestková, U Samoobsluhy, Cerhenská,
Jižní, Lhotecká, Lesní, se bude budovat příští rok na jaře.
Budeme budovat převážně vrtáním, takže by to nemělo vypadat
jako při budování kanalizace, ale přesto Vás žádám o trpělivost
a pochopení. Je to už poslední hrabání po obci, potom až zase
vše uklidíme a položíme asfaltové koberce, tak si budeme v obci
spokojeně žít a užívat krásy naší obce.
Vánoce - Přeji
Vám krásné prožití
Vánočních svátků
a do nového roku
hodně zdraví, přeji
Vám, abyste našli
sílu a překonali
sousedské
a
rodinné spory a
různé
nenávisti,
Andělé na kúru protože
život
máme jenom jeden a tyto někdy směšné spory a různé závisti
nestojí určitě za to se tím zabývat a znepříjemňovat si život.
Všichni velcí lidé jsou velcí právě tím, že dokáží odpouštět a
dívat se na svět s úsměvem a radovat se ze života.
(Jiří Mráz, starosta obce)
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Kontrola finančního
finanč
hospodaření a dodržování rozpočtu
čtu obce
Dne 11. 10. 2012 byla provedena kontrola finančního
finan
hospodaření obecního úřadu.
adu. Kontrolu provedl finan
finanční výbor obce
ve složení Sipajda Marián a Kulichová Jana. Bylo kontrolováno
dodržování rozpočtu obce a stav hospodaření
ření k 30. 9. 2012.
Přehled příjmů a výdajů k 30. 9. 2012
Příjmy celkem - 10.171.231 Kč
Výdaje celkem - 10.133.445 Kč
Stav účtu k 30. 9. 2012 - 12.740.682 Kčč + doplacení dotace
z KÚ Středočeského kraje ve výši 875 tis. Kčč na rekonstrukci školy.
Běžný účet k 1. 1. 2012 byl 12.702.895 Kč

Kontrolou nebyly zjištěné
ěné nedostatky ve finan
finančním hospodaření
obce.
Výběr z vyšších výdajů obce:
Kč Projekty na vodovod 300 tis. Kč;
Vybudování chodníků 280 tis. Kč;
Odvoz komunálního odpadu 1,2 mil. Kč;
K
Splátky úvěru
za kanalizaci 800 tis. Kč; Provoz školy 1,2 mil. Kč;
K Rekonstrukce
školy, doplatek dotace 800 tis. Kč;
K Provoz obecního úřadu 1,3 mil.
Kč; Dotace místním spolkům 200 tis. Kč.
K

Rozpočet obce na rok 2013
Dne 10. 10. 2012 byl obecním
ním zastupitelstvím projednán
a schválen návrh rozpočtu
tu obce pro rok 2013. Podrobný ppřehled
všech plánovaných příjmových a výdejových
vých položek naleznete na
www.sokolec.cz v záložce „úřední deska“.
Příjmy obce Sokoleč pro rok 2013 předpokládáme
ředpokládáme ve výši
9.193.137 Kč
• Příjmy daňové celkem 7.420.437 Kč,
č, které se skládají z daně
z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob, daně
dan z příjmu
fyzických osob, daně z nemovitosti.
• Příjmy nedaňové celkem 1.772.700 Kč,
č, které tvoř
tvoří zejména příjmy
za prodej pozemků a dřeva, sběrr železa a plastů,
plastů pronájem antén
pro mobilní operátory a pronájem pozemků.
Výdaje pro rok 20013 jsou naplánované
ované v celkové výši
22.804.975 Kč.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy v rozpočtu
čtu obce Sokole
Sokoleč ve výši
13.611.838 Kč bude dofinancován z finanční
ční rezervy obecního

rozpočtu.
Vybrané položky zapracované
ované do výdajové
výda
části rozpočtu obce
pro rok 2013:
• Vodovod I. etapa 4,04 mil. Kč.
Kč
• Vodovod II. etapa 5 mil. Kč (rezerva na silnice k 50 RD
Cerhenice).
• Nové parcely na Cerhenice - vodovod a kanalizace 5 mil. Kč,
Rozhlas 200 tis. Kč, Osvětlení
ětlení 400 tis. K
Kč.
• Příspěvky
vky na školu, školku a jídeln
jídelnu 1,1 mil Kč.
• Dotace obce za dětí dojíždějící
ějící na ZŠ Poděbrady
Pod
240 tis. Kč.
• Svoz odpadu 1,2 mil. Kč.
• Dotace místním spolkům
ům 200 tis. K
Kč.
• Splátky stávající kanalitace 720 tis. Kč.
K
• Dopravní obslužnost 180 tis. Kč.
Kč
• Zajištění provozu
vozu obecního úřadu
úř
819 tis. Kč.
(Za finanční
finan výbor: Sipajda Marián)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Přivítali jsme do života
Helena Havlíčková
maminka Eva
tatínek Karel
Max Plaček
maminka Pavlína
tatínek Roman
Jan Stejskal
maminka Veronika
tatínek Miroslav
Jakub Šandor
maminka Markéta
tatínek David

Barbora Ella Zemanová
maminka Kristýna
tatínek Radek
Tereza Šífová
maminka Radka
tatínek Marek
Aneta Hana Doublard
maminka Lenka
tatínek Liam Ryan
Sophie Dorothea Keltnerová
maminka Valerie
tatínek Petr
Jan Řehák
maminka Eva
tatínek Radek

Eliška Moravcová
maminka Ludmila
tatínek Ladislav
Tereza Bylenková
Maminka Michaela
tatínek Tomáš
Laura Jiráková
maminka Věra
V
tatínek Roman
Eliška Krojidlová
maminka Jitka
tatínek Jaroslav

Gratulujeme k významnému jubileu
Čermák Jiří
Hubalová Zdeňka
Zemancová Růžena
Mlnaříková Eva
Vejtruba Josef
Novák Josef
Řeháková Božena
Krojidlová Vlastimila
Ottová Anna
Vanková Marie
Chudoba Oldřich
Mojžíš Bohumil
Váchová Růžena

Robovská Eliška
Marčíková Anna
Zeman Jaroslav
Vejtrubová Růžena
Hnátková Božena
Čermáková Jarmila
Čápová Marie
Capoušková Květoslava
Buncová Marie
Prudký Václav
Kyjovská Alena
Nováková Květoslava
Zemanecc Josef

MS ČČK Vás zve na tyto akce
30. 11. 2012 – od 17.00 – Mikulášská pro děti
v sokolovně.
1. 12. 2012 – Advent v Drážďanech s prohlídkou
vánočního města. Výlet Vás pozitivně naladí před
očekávanými svátky a jistě si jej užijete.

Stolní tenisté zvou
registrované i neregistrované hráče a také všechny
občany na tradiční Vánoční turnaj v sokolovně
dne 26. 12. 2012.
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Poslední rozloučení,
opustili nás
Černecký Bohuslav
Kárová Albína
Altrichter Josef
Siman Štefan
Jeřala Josef
Růžička Miroslav
Botková Eva
Kudrnová Marie
Skalová Růžena
Fejklová Marie
Čihák Josef
Vejtrubová Helena
Půlpán Jaromír
Ježek Tomáš
Čápová Jiřina

MS ČČK
K INFORMUJE
Vzhledem ke změnám
ěnám plateb za známky pot
potřebujeme ověřit stav našich členů.
členů Pro rok 2012 vybíráme za známky
50 Kč pro členky
lenky nad 65 let, 100 Kč pro členky
lenky ostatní. (Výbor odhlasoval pouze ččástku, která se odevzdává do Prahy,
tedy 50% z původních
ůvodních 100,100, a 200,- Kč.) ČK
K nevydává známky, proto naše skupina připravila
p
potvrzení platby
příspěvku členkám. V únoru proběhne výroční schůze, kde je třeba
eba zvolit nový výbor vzhledem k ukončení členství
některých členek
lenek a naplánovat činnost pro rok 2013. Prosíme členky,
lenky, aby se výroční
výroč členské schůze zúčastnily v co
nejvyšším počtu. (Předsedkyn
ředsedkyně MS ČČK- Mgr. Jana Boumová)
-3-
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Naše moderní škola
V minulosti bývala škola vždy pýchou své obce. Kantoři byli
garantem vzdělanosti, stáli v čele kulturního života, udržovali tradice
a národní povědomí. Pokud škola zanikla, řada aktivit padla. Jsem velmi
ráda, že mohu působit na škole, kde si zastupitelstvo, v čele s panem
starostou Jiřím Mrázem, toto uvědomuje, a že je naše škola krásná,
udržovaná a její vybavení je na velmi vysoké úrovni.
Vím, že moderní vybavení není levná záležitost, a proto jsem
požádala o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy - ,,EU peníze školám‘‘. Projekt Moderní škola nám byl
schválen a běží od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013. Podařilo se mi pro školu
získat 479.019 Kč, za které jsem pořídila interaktivní tabule do všech
tříd, staré počítače se vyměnily za nové a dokoupily se notebooky. Díky
této technice paní učitelky tvoří i vlastní digitální výukové materiály
a mohou dětem oživit výuku. Když pak děti po 5. ročníku odcházejí na
2. stupeň do Poděbrad, nic je na velké škole nepřekvapí. Naopak. Jsou
nejen dobře připravené, ale i kvalitně vzdělané v oblasti informačních
technologií.
Jsem hrdá na naše bývalé žáky, když na ně slyším chválu od kolegů
ze ZŠ Václava Havla, ale také na naši malou školu, která je obdivovaná
každou návštěvou, která k nám zavítá.
Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkovala obecnímu
zastupitelstvu a panu starostovi za skvělou spolupráci nejen za sebe, své
kolegyně, ale hlavně za všechny děti. Zároveň bych vás chtěla
s předstihem pozvat na vystoupení dětí ZŠ a MŠ dne 29. 11. 2012, kdy
slavnostně zahájíme adventní čas a rozsvítíme vánoční strom u obecního
úřadu.
(Mgr. Iveta Sixtová, ředitelka školy)

Mateřská škola Sokoleč
Mateřská škola Sokoleč se od září 2012 změnila z jednotřídní na
dvoutřídní MŠ. Vzhledem k většímu zájmu o umístění dětí do MŠ se
rozhodlo zastupitelstvo obce investovat do rekonstrukce sociálního
zařízení a dalších potřebných úprav MŠ a navýšit tak počet dětí v MŠ na
35. Povolení jsme po nezbytných úpravách dostali od OHES i KÚ
středočeského kraje.
Rekonstrukce sociálního zařízení – nové toalety, umyvadla
a sprchový kout, omyvatelná plocha ve třídě, nové stoly a židle, šatnové
bloky, lehátka, lůžkoviny a další nezbytné vybavení představovalo
částku ve výši 100.00 Kč.
Organizace v naši MŠ – třída mladších dětí má 13 dětí – většinu
tvoří nové děti od 2,5 let do 4 let, které se s životem v kolektivu
seznamují, třída starších dětí v počtu 22 jsou potom ostřílení „mazáci“,
kteří to mají již v malíčku, a chození do MŠ pro ně není problémem.
Předškolních dětí máme v tomto roce 10. Dopoledne jsou v provozu dvě
oddělení, odpoledne potom oddělení jedno.
Pedagogické obsazení – Mgr. Jana Boumová – vedoucí učitelka,
Olga Nechanická – učitelka, Kamila Zahajská – učitelka. Provoz MŠ je
od 6.30 – 16.00 hodin. Péče o čistotu a úklid - Stanislava Plačková, Jitka
Švárová.
Školní vzdělávací program – naše MŠ pracuje podle programu
připraveného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní výchovu.Vize, ke které směřujeme: „Člověk - součást
přírody a společnosti.“
Dílčí vzdělávací cíle, které naplňujeme: Vycházíme z přirozených
lidských potřeb a postupně stoupáme vzhůru po Maslowově pyramidě.
Uspokojování potřeb ve vyšších patrech závisí na uspokojování potřeb
v nižších patrech.
V edukačním procesu rozvíjíme smyslové vnímání dětí, získávání
nových poznatků prožitkovým učením, podporování rozvoj jejich
vzdělávacích dovedností a povzbuzování je v dalším poznávání a učení.
Posilovat a kultivovat osobnost dítěte, přirozeným způsobem je
seznamovat s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním
prostředí. Tyto tradice vhodně použít v nových moderních vztazích
a souvislostech.
Dále se věnujeme zakódování určitých estetických norem výtvarných, hudebních, pracovních a pohybových dovedností dětí.
Vytvořit si pozitivní vztah ke kultuře a umění, samostatně a aktivně se
realizovat prostřednictvím těchto činností.
Pro naše děti zveme do školy různá divadla a zábavné pořady,
jezdíme na plavání do Kolína, od listopadu začínáme s angličtinou,
předškoláci mají možnost navštěvovat pohybové hry a výuku na
zobcovou flétnu.
-4-
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Chystáme s dětmi besídku pro rodiče, ale i pro seniory v Kluku ve
stacionáři, různé výlety, karneval, sportovní soutěže a mnoho dalších
akcí.
Informace pro rodiče - Přijímání dětí do mateřské školy – zápis na
školní rok 2013/2014 do MŠ proběhne v polovině dubna 2013. Pokud
bude zájem o MŠ větší, než budeme moci uspokojit, bude třeba provádět
výběr a určit pořadí podle připravených kritérií.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Ředitelka Základní školy a mateřské školy letce Františka Nováka
Sokoleč, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v
daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.
Čl. I. - Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla
od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
Čl. II. - Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka
z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě
s vyšším celkovým hodnocením
Kritérium
Charakteristika
Body
Podání
první
1
přihlášky*
opakované
2
Trvalý
pobyt trvalý pobyt v obci
3
dítěte**
Věk dítěte***
3 roky věku (k 1. 9. 2013)
1
4 roky věku (k 1. 9. 2013)
2
5 let věku (1. 9. 2013)
3
Individuální
Mateřskou
školu
navštěvuje 2
situace dítěte
sourozenec dítěte
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
2
Nástup matky do zaměstnání - na 2
základě potvrzení od zaměstnavatele
(doložte k zápisu)
* Nezáleží na pořadí žádostí, ale na výše stanovených kritériích.
** Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů
třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané
třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území
České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d)
školského zákona.
*** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu
s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok
před nástupem povinné školní docházky.
Čl. III. - V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií)
může být v individuálních případech zohledněna výdělečná činnost
rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný,
schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

Co by dítě mělo umět při nástupu do mateřské školy
Sebeobsluha:
• Zvládnout se sám obléci i vysvléci – alespoň základ.
• Zvládnout obouvání obuvi (zavazování tkaniček – od 4 let zvládat).
• Zvládnout jednoduše složit oblečení.
Hygiena:
• Samostatnost při umývání rukou i obličeje, umět se utřít do ručníku.
• Umět se sám vysmrkat a používat kapesník.
• Od 3 let, samostatnost na WC ( i při velké
straně).
Stolování:
• Samostatnost při jídle.
• Správný úchop lžíce.
• Přinést i odnést si svůj talířek a hrneček.
Sociální dovednosti:
• Umět uposlechnout jednoduché pokyny.
• Umět a chtít se domluvit.
• Odpoutat se od rodiny a matky – vydržet
sám.
(Mgr. Jana Boumová)
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 4. 1. 2012
 ZO projednalo návrh na odkoupení lesní cesty. Vzhledem k výši
požadované částky pí. Babinskou, se řešení odkupu pozemku
odkládá k projednání na příští zastupitelstvo.
 ZO projednalo a schválilo výběr firmy na vybudování chodníků
před RD č.p. 42. ke škole. Nabídky: TANNACO – 137.220 Kč,
PROSTAV s. r. o – 102.000 Kč, Marek Kudry 79.000 Kč. Vybrána
byla firma – Marek Kudry.
 ZO projednalo a schválilo firmu na organizaci a zajištění
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro „Vodovod
1. Etapa“ za cenu 38.400 Kč firmou Ing. Romana Krásného.
 ZO projednalo, schválilo a doporučilo starostovi obce uzavřít
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
stavbu kNN, ve výši 17.500 Kč pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., se
zmocněným zástupcem Elmoz Czech, s.r.o.
 ZO projednalo, schválilo a doporučilo starostovi obce uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu kNN ve výši
1.000 Kč pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., se zmocněným zástupcem
AZ Elektrostav, a.s.
 ZO Sokoleč schválilo splátku SOJP ve výši 177.008 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo seznam žáků v počtu 31 žáků na školní rok
2011/2012 pro MĚÚ Poděbrady.
 ZO Sokoleč schválilo příspěvek Sokolu ve výši 5.000 Kč za
Silvestrovskou zábavu.
 ZO Sokoleč schválilo zrušení původního výběrového řízení na
dodavatele stavby na akci „Sokoleč – přívodní řád a vodovod
I. etapa,“ které pro naši obec administrovala společnost Inženýrské
stavby Hradec Králové, s.r.o. Toto výběrové řízení bylo
zpochybněno Útvarem pro odhalování korupce a finanční
kriminality Policie ČR.

Zastupitelstvo ze dne 1. 2. 2012
 ZO projednalo a schválilo předložené inventury k 31. 12. 2011
inventurní komisí. Dále bylo schváleno vyřazení autobusové
čekárny 1 ks za 2.988 Kč a přeřazení skříně na trezor ke skříňové
sestavě ve stávající hodnotě 4.320 Kč.
 ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemků ostatní plocha
s využitím místní komunikace a to na par. č. 82/2( část pozemku),
82/3(část pozemku), 82/5, 82/7(část pozemku), 100/2 a 100/4 za
částku 200 Kč/m².
 ZO projednalo a schválilo výběr firmy na vybudování chodníků
před RD č. p. 40 za celkovou částku 111.500 Kč za částku
90.000 Kč. Nabídky: TANNACO – 2.100 Kč/m², PROSTAV s. r. o
– 1.900 Kč/m², Marek Kudry - 1.100 Kč/m². Vybrán byl – Marek
Kudry.
 ZO projednalo a schválilo výši poplatků za odpad a výši poplatků za
psa na rok 2012. Výše poplatků se nemění a platí dle obecně
závazné vyhlášky obce Sokoleč o místních poplatcích.
 ZO přehodnotilo kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do mateřské školy letce Františka Nováka v Sokolči.
Kritéria předložila ředitelka školy Mgr. Sixtová.
 ZO projednalo návrh na rekonstrukci střechy na OÚ a usneslo se, že
rekonstrukce střechy se odkládá na neurčito z důvodu finančních
prostředků.
 ZO projednalo, schválilo a pověřilo starostu obce Jiřího Mráze, aby
zažádal na Úřad práce v Nymburce o 6 míst pro pracovníky na
veřejně prospěšné práce na rok 2012.
 ZO projednalo smlouvu o poskytování sociálních služeb s firmou
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a odložilo
ji na příští zasedání.
 ZO projednalo Žádost TJ Sokolu Sokoleč o příspěvek na
vybudování nové zdi v částce 200.000 Kč. ZO vzalo Žádost na
vědomí, ale toto je věc majitele objektu a obec nemá volné finanční
prostředky.
 ZO Sokoleč schválilo finanční dar pro Občanské sdružení Přístav ve
výši 12.000 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo převedení neinvestičního příspěvku
zájmovým organizacím: SK Sokoleč – 80.000 Kč, TJ Sokoleč –
50.000 Kč, MS Březina – 10.000 Kč, ČSCH Sokoleč - 10.000 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo splátky ZŠ a MŠ letce Františka Nováka
v Sokolči. Splátka ve výši 600.000 Kč bude uhrazena 3. 2. 2012,
splátka ve výši 588.500 Kč uhrazena 30. 6. 2012.
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 ZO Sokoleč scválilo převedení částky 25.206 Kč od T-Mobile na
účet ZŠ a MŠ letce Františka Nováka v Sokolči.
 ZO Sokoleč schválilo podepsání smlouvy na zajištění stavebního
povolení na vodovod v ulici Za školou, Na Březinu a část ulice
Cerhenská za částku 40.000 Kč a podepsání smlouvy na projekt
k uvedenému stavebnímu povolení za částku 45.000 Kč. Obojí
zajistí firma Paringstav s. r. o., Pečky.
 ZO Sokoleč schválilo příspěvek TJ Sokolu Sokoleč na pokrytí
nákladů na slet v částce 20.000 Kč.

Zastupitelstvo ze dne 29. 2. 2012
 ZO pověřilo finanční výbor kontrolou využití dotace pro ZŠ a MŠ
letce Františka Nováka Sokoleč.
 ZO bylo seznámeno s nabídkou na kompletní přípravu stavby
cyklostezky chodníku od školy k pekárně firmou Tým dopravního
inženýrství s.r.o., Praha 10. Nabídka na projekt za 300.000 Kč je
vysoká a zastupitelé se usnesli, že z důvodu vysoké ceny se projekt
nebude realizovat.
 ZO projednalo žádost o vrácení částky 27.000 Kč provozovateli
výherních hracích přístrojů, firmě ESOtronik. ZO nedoporučuje
žádosti vyhovět z důvodu toho, že rozhodnutí bylo vydáno už v roce
2011 a nový zákon č. 458 je v platnosti až od 1. 1. 2012.
 ZO bylo seznámeno s nabídkou soukromého zemědělce Ing. Jiřího
Zajíce, Chotutice 185 na pronajmutí pozemků za 3.000 –
3.500 Kč/ha/rok. Zastupitelé berou tuto nabídku na vědomí.
 ZO bylo seznámeno s konáním hudebního koncertu a taneční
zábavy (Country bál) dne 17. března 2012 v místní sokolovně
pořádané Občanským sdružením Mýtina Sokoleč. ZO bylo
seznámeno s konáním Karnevalu pro děti dne 18. března 2012
v místní sokolovně pořádaného ČSCH Sokoleč. ZO vzalo konání
kulturních akcí na vědomí a nemá námitek.
 ZO bylo seznámeno s žádostí paní L. Mojžíšové o pronájem
zasedací místnosti OÚ z důvodu uspořádání VELIKONOČNÍ
VÝSTAVY, konané ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2012. Částka za
pronájem je stanovena na 500 Kč. ZO toto schválilo.
 ZO projednalo smlouvu o poskytování sociálních služeb s firmou
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.. ZO
rozhodlo, že požadovanou částku hradit nebude.
 ZO Sokoleč schválilo finanční příspěvek za uspořádání
Mysliveckého plesu dne 28. 1. 2012 ve výši 5.000 Kč MS Březina
Sokoleč.
 ZO Sokoleč schválilo osvobození od poplatků za odpad pro rok
2012 dětí narozených od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
 ZO Sokoleč schválilo osvobození od poplatků za odpad pro rok
2012 pro popisná čísla obce:1, 41, 44, 51, 53, 63, 80, 135, 137, 143,
149, 157, 160, 172, 181, 191, 206, 231, 324.
 ZO Sokoleč schválilo přidělení zisku roku 2011 ZŠ a MŠ letce
Františka Nováka ve výši 21.571 Kč do rezervního fondu.

Zastupitelstvo ze dne 28. 3. 2012
 ZO projednalo a schválilo využití nájemného od akciové společnosti
Telefónica Czech Republic za umístění antény na střeše budovy
školy. Roční nájemné ve výši 50.000 Kč zůstane v pokladně obce
a bude k dispozici na požádání ředitelky školy k úhradě sportovních,
kulturních nebo vzdělávacích akcí školy a školky.
 ZO projednalo a jednohlasně zamítlo vybudování zemědělské
bioplynové stanice ve stávajícím zemědělském areálu v Sokolči.
Důvodem je vysoké zatížení silnic, prašnost a zápach.
 ZO projednalo a schválilo Zadávací dokumentaci pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „SOKOLEČ PŘÍVODNÍ ŘAD A VODOVOD I. ETAPA“.
 ZO projednalo a schválilo vyřešení rozšíření mateřské školy
v Sokolči na maximální počet dětí.
 Starosta obce byl pověřen zastupiteli, aby zajistil projektovou
dokumentaci tenisových kurtů v Sokolči.
 ZO Sokoleč schválilo finanční příspěvek Občanskému sdružení
Mýtina za uspořádání „Country bálu“ dne 17. 3. 2012 ve výši
5.000 Kč. A dále schválilo finanční příspěvek ČSCH Sokoleč za
uspořádání „Dětského karnevalu“ dne 18. 3. 2012 ve výši 4.000 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo splátku SOJP ve výši 177.008 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo hodnotící komisi, která zároveň plní funkci
komise pro otevírání obálek v souladu s § 71 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., pro veřejnou zakázku „Sokoleč – přívodní řad
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a vodovod I. etapa“ ve složení: Tomáš Hynk, Václav Podhorský, Jiří  ZO projednalo žádost o odkoupení pozemku p. č. 161 – zastavěná
Mráz, Roman Melezinek, Eva Junková, Mgr. Jana Boumová, Josef
plocha a nádvoří, o výměře 112 m². ZO prodej pozemku schválilo za
Kubánek, Náhradníci: Aleš Juranka, Ing. Jarmila Krincvajová,
částku 550 Kč/m².
Miloslav Řehák, Petr Holan
 Starosta obce informoval o probíhajícím výběrovém řízení na
vodovod. V současné době je vybráno pět nejlevnějších firem, které
Zastupitelstvo ze dne 25. 4. 2012
mají písemně zdůvodnit mimořádně nízkou cenu. Ve čtvrtek
 Řešení rekonstrukce tenisových kurtů se zatím odkládá. Pro děti ve
26. 7. 2012 se uskutečnilo zasedání hodnotící komise.
věku od 7 do 15 let je zajištěn trenér tenisu zdarma.
 ZO projednalo a jednohlasně zamítlo vybudování nového  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
zaslala Závazné stanovisko: Prostory MŠ Sokoleč lze využívat pro
asfaltového povrchu v ulici Ke Koupališti.
poskytování vzdělávání a školských služeb pro 35 dětí. Tím byly
 ZO Sokoleč schválilo navýšení měsíčního školného pro místní
splněny všechny požadavky pro navýšení kapacity. ZO schválilo
mateřskou školu od září 2012 na částku 500 Kč za dítě.
navýšení kapacity mateřské školy v Sokolči na maximální počet
Zastupitelstvo ze dne 23. 5. 2012
dětí, tj. 35 dětí.
 ZO prodiskutovalo řešení rekonstrukce tenisových kurtů v Sokolči.
Tenisté budou informovat o tom, jak se na zmíněné rekonstrukci Zastupitelstvo ze dne 15. 8. 2012
 Starosta obce informoval o probíhající rekonstrukci zahrady v ZŠ
dohodli s panem Z. Škarvadou.
a MŠ letce Františka Nováka Sokoleč.
 ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011, které provedl Krajský úřad dne 20. 3. 2012.  ZO schválilo proplacení faktury firmě Štolc Miloslav,
ELEKTROMONTÁŽE, částka 72.840 Kč za opravu elektroinstalace
U hospodaření obce byl Krajským úřadem zjištěn nedostatek –
včetně revize v ZŠ a MŠ letce Františka Nováka Sokoleč
„výhrada“ – územní celek nevytvořil analytické účty, případně
(rekonstrukce kuchyně).
nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek
 ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s firmou PROVOD –
zatížený věcným břemenem a zástavním právem.
inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem na projektovou
 Starosta obce informoval o slavnostním ukončení a převzetí akce
a inženýrskou činnost na akci „Sokoleč – přívodní řad a vodovod
„Přístavba učebny počítačů při základní škole v Sokolči,“ které se
I. etapa“. Byla předložena cenová nabídka v celkové částce
konalo dne 18. 5. 2012. Slavnostního ukončení se zúčastnil
234.000 Kč za zpracování projektové dokumentace provádění
náměstek hejtmana Středočeského kraje pan ing. Miloš Petera.
stavby (DPS) a dokumentace skutečného stavu, zpracování
 Stavební parcely na 50 RD Sokoleč – Jih se budou řešit až po
Finančního projektu vč. ZVA a zpracování Investičního záměru na
výběrovém řízení na akci vodovod.
II. etapu vodovodu.
 ZO bylo seznámeno s uspořádáním veřejné hudební produkce
„Mýtina 2012“ ve dnech 22. – 23. 6. 2012. Hudební festival pořádá  Starosta obce informoval o Žádosti firmy TANNACO a. s. o udělení
souhlasu na výstavbu fotovoltaické elektrárny, která bude umístěna
Občanské sdružení Mýtina Sokoleč. ZO bere konání akce na vědomí
na střeše objektu na pozemku p. č. 696. Objekt je ve vlastnictví
a nemá námitek.
firmy TANNACO a. s. Zastupitelé vzali tuto žádost na vědomí.
 ZO Sokoleč schválilo převedení částky 70.000 Kč z účtu obce na
účet ZŠ a MŠ letce Františka Nováka Sokoleč. Částka je určena na  ZO schválilo prodej pozemku par. č. 161 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 112 m² za částku 550 Kč/m² manželům
dovybavení II. oddělení mateřské školy.
Tirnerovým, Sokoleč. Záměr prodeje pozemku byl projednán na
 ZO Sokoleč schválilo převedení částky 242.536 Kč z účtu obce na
zasedání ZO den 25. 7. 2012. ZO neschválilо finanční příspěvek na
účet MěÚ Poděbrady. Jde o neinvestiční náklady za žáky, kteří plní
realizaci kanalizační přípojky k tomuto pozemku.
povinnou školní docházku v ZŠ v Poděbradech za rok 2011.
 ZO Sokoleč schválilo prodej pozemků parcelní číslo 902/29  Schválení nejvhodnější firmy na vodovod. Na základě ustanovení
§82, odst. 2) Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
o výměře 30 m² za 100 Kč/m² a parcelní číslo 659/81 o výměře
doporučil zadavatel uzavřít smlouvu s vítěznou firmou TELSIG –
30 m² za 100 Kč/m².
servis, spol. s r.o. Velký Osek.
 ZO Sokoleč schválilo doplacení části mzdy pro třetího pedagoga
 ZO projednalo a schválilo vykácení stromu (lípy) před RD č. p. 21
v základní škole při sníženém počtu žáků.
z důvodu hrozícího nebezpečí.
Zastupitelstvo ze dne 20. 6. 2012
 Mgr. Jana Boumová informovala o probíhající rekonstrukci  ZO projednalo a schválilo osvobození od poplatku za odpad v roce
2012 pro paní Boženu Štikovou a pana Martina Karbusického.
mateřské školy. Od září je mateřská škola připravena přijmout
 ZO Sokoleč schválilo příspěvek SK Sokoleč ve výši 25.000 Kč na
35 dětí (maximální počet).
rekonstrukci bytu v místních kabinách. Příspěvek bude použit na
 Starosta obce informoval o kolaudaci přístavby učebny počítačů při
rekonstrukci
topení a vodovodu.
základní škole v Sokolči, která proběhla 29. 5. 2012.
 ZO vzalo na vědomí doplacení částky cca 70.000 Kč ZŠ a MŠ letce Zastupitelstvo ze dne 12. 9. 2012
Františka Nováka Sokoleč. Jde o doplacení části mzdy pro třetího  Starosta obce informoval o kontrole Krajského úřadu Středočeského
kraje, která se konala dne 10. 9. 2012 na projekt „Přístavba učebny
pedagoga na školní rok 2012/2013.
počítačů při základní škole v Sokolči“. Kontrola proběhla bez závad.
 ZO projednalo a schválilo opravu fasády ZŠ a MŠ letce Františka
Nováka v Sokolči. Zastupitelé respektují cenovou nabídku pana  ZO schválilo uvolnění finanční částky 29.000 Kč na proplacení
přesčasových hodin (září – prosinec) pro vyučujícího ZŠ.
Karla Vaníčka, malířské a natěračské práce, 75.000 Kč.
 ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky školy o uvolnění finanční
 ZO projednalo a schválilo splátku SOJP ve výši 177.008 Kč.
částky 22.900 Kč na úhradu generální opravy kuchyňského robota.
 Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na vodovod.
Zadávací dokumentaci na akci „SOKOLEČ – přívodní řad Zastupitelstvo ze dne 10. 10. 2012
a vodovod-I.etapa“ si převzalo 26 firem.
 Starosta obce informoval o kontrole Krajského úřadu Středočeského
 ZO projednalo a schválilo umístění 1 ks VHP v hostinci č. p. 7,
kraje, která se konala dne 27. 9. 2012. Předmětem kontroly bylo
Sokoleč a 1 ks VHP v hostinci Sokolečský valach na II. pololetí
přezkoumání hospodaření obce. Při dílčím přezkoumání
2012.
hospodaření obce Sokoleč nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 ZO projednalo a schválilo úpravu zahrady ZŠ a MŠ letce Františka  Starosta obce informoval o přidělení dotace na akci „Sokoleč –
Nováka v Sokolči.
přívodní řad a vodovod, I. etapa“ a o zahájení stavby vodovodu.
Cena za provedení díla firmou Telsig-servis, spol. s r. o. je
Zastupitelstvo ze dne 25. 7. 2012
9.441.358 Kč (s DPH). Přidělená dotace z Ministerstva zemědělství:
 ZO schválilo podepsání Kupní smlouvy s panem Lukášem Bělským
60%, přidělená dotace z KÚ Středočeského kraje: 10 %.
na doplacení částky 680.400 Kč na koupi pozemku p. č. 392/86.
 ZO schválilo převedení finanční částky od T-Mobile za pronájem  Zastupitelé obce pověřují starostu výběrem firmy, která provede
výběrové řízení na vodovod + kanalizaci 50 RD. Zastupitelé obce
části střechy ZŠ - umístění stožáru, na účet ZŠ a MŠ letce Františka
pověřují starostu, aby zařídil podání žádosti o dotaci na II. etapu
Nováka Sokoleč. Jedná se o částku 25.685 Kč. ZO schválilo
vodovodu na Ministerstvo zemědělství.
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
 ZO projednalo a schválilo termín pro vítání občánků 2012 na
Distribuce, a. s.
11. 11. 2012. Dále schválilo výši finančního daru pro 1 přivítaného
 ZO projednalo žádost o odkoupení pozemku p. č. 461/3 - ostatní
občánka ve výši 1.000 Kč.
plocha, o výměře 982 m². Žádost byla zamítnuta. Důvodem je, že
jde o ostatní plochu tj. trvalý travní porost určený územním plánem  ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2013. Byl
projednán rozpočet ZŠ - tento rozpočet je začleněn do rozpočtu
k rekreaci obyvatel.
obce. Rozpočet byl projednán jako schodkový, v položkovém
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členění dle rozpočtové
tové skladby. Schodek rozpo
rozpočtu bude
dofinancován ze zůstatku letošního roku. ZO projednalo a schválilo
návrhy rozpočtových výhledů na rok 2014 a 2015.
ZO projednalo a schválilo splátku SOJP ve výši 177.008
17
Kč.
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu rozpočtu
rozpo
SOJP na rok
2013 o rozpočtových výhledech na roky 2014 – 2016.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení
řízení věcného
vě
břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s.
s. o změnu
zm
územního
ZO projednalo žádost firmy TANNACO, a.s.
plánu obce Sokoleč. Změna
na územního plánu se týká pozemků
pozemk
461/42 a 461/48. ZO pro nedostatek informací změnu
zm
územního
plánu odložilo.
Starosta obce informoval o výpovědi
ědi společnosti
spole
AGRO
SOKOLEČ, a. s. z nájmu pozemků. Důvodem
ůvodem je vyšší nabídka na
pronájem orné půdy.

₪₪₪
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 ZO bere na vědomí
domí navýšení záloh elektrické energie v ZŠ a MŠ
letce Františka Nováka Sokoleč a odsouhlasilo v případě potřeby
elektrickou energii doplatit.
navýš
poplatku za odpad na 600 Kč
 ZO projednalo a schválilo navýšení
pro každou osobu s trvalým pobytem v obci.
 ZO rozhodlo, že místní tenisové kurty se přebudují
p
podle plánu.
Starosta obce zařídí
ídí stavební povolení na studnu a na vybudování
kurtů.. Ing. Sipajda vypracuje smlouvu se spole
společností
TANNACO, a. s. a zajistí
istí dohled na stavební práce. ZO rozhodlo, že
dá tenistům na vědomí, že z důvodu
ůvodu rekonstrukce se jejich činnost
ukončuje
uje a po vybudování nových tenisových kurtů
kurt se vyhlásí
soutěž o pronájem.
ční částky 21.000 Kč na úhradu odměny
 ZO schválilo uvolnění finanční
trenéra tenisu pro děti
ti za období květen
kv
– říjen 2012. Částka bude
převedena na účet Občanského
anského sdružení TENIS Sokoleč.
Sokole

SPOLKY SOKOLEČ

SK SOKOLEČ
Naši žáčkové se umístili v minulé sezoněě okresního přeboru
p
na
krásném 2. místě a udělali
lali nám všem velikou radost. Na některé jejich
výkony mohli být rodiče a trenéři, p. Provazník a p. Podrazský, náležitě
pyšní.
• Naše B mužstvo – účastník IV. třídy skončilo
čilo na 3. místě.
míst
• Naše A mužstvo – účastník I. B třídy skončilo
čilo na 3. místě.
míst Mohli jsme
znovu i z třetího místa postoupit do I. A třídy,
řídy, ale myslíme si, že
investice do kabin a areálu SK Sokolečč je mnohem lepší, než do
rozpočtu ve vyšší soutěži! V rámci rekonstrukce se nám povedla:
kompletní výměna střešní krytiny včetněě zateplení a kle
klempířských
prvků, výměna starých oken a venkovních dveří
ří za nové – plastové,
zastřešení
ešení balkonu a kompletní palubkové obklady.
Stavební práce na kabinách
• Stavební a montážní práce střechy
echy a balkonu kabin provedli pokrývači
pokrýva
a klempíři: p. Jirák, Mádlík, Kára, Hrubý.
• Tesařské práce provedl p. Pařík.
• Výměnu oken a dveříí firma p. Kasala a kluci ze Sokolče.
Sokol
• Zámečnické práce p. Řehák Petr.
• Povedlo se nám opravit a zprovoznit v budově kabin bytovou
jednotku. Na tuto přestavbu
estavbu jsme dostali od Obecn
Obecního úřadu finanční
příspěvek 25.000 Kč.
• Od firmy p. Nováka jsme dostali zdarma kompletní dřevo na
přestavbu v hodnotě 30.000 Kč.
• Malířské práce nám provedli p. Vaníček
ek a p. Mrzena.
• Rozvod vody a topení nám provedl p. Šafránek.
Všem těmto firmám a dobrým kamarádům
ům chceme poděkovat
pod
za
stovky odpracovaných hodin zdarma. Bez Vaší pomoci by nebyla
přestavba
estavba našich kabin možná. Máme velikou radost, že budova kabin
zůstane pro další generace v bezvadném stavu, stejně
stejn jako se snažili
nám ji předat naši dědové a tátové.
Parta kamarádů a nadšenců z Petanque teamu přestavěla
p
novou
dráhu s osvětlením
tlením a vybudovala okolo nádherné nové posezení.
Velké poděkování patří všem, kteříí pomohli zvelebit a zkrášlit náš
sportovní areál. Přejeme všem hodně dobrých výkonů a hezkých chvil
v další sezoně 2013.
(Za výbor SK Sokoleč Melezinek Roman)

TJ SOKOL SOKOLEČ
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč v roce 2012 nezahálela.

₪₪₪

• 28. 1. 2012 se naši žáci a žákyně
žákyn zúčastnili turnaje ve florbale
v Nymburce. Reprezentovali naši jednotu velmi dobře.
dob Soutěžili ve
třech kategoriích.
Mini žáci - obsadili druhé místo: Petržálek Radek, Buldra, Dittl,
Pavlík Filip.
I.A - získali třetí
etí místo: Provazník, Jarošová, Turnerová, Dittlová.
Dittlová
V kategorii do 13 let zvítězili: Sipajda Adam, Sipajda Dan, Krejčík
Michal, Petržálek Jakub a Jirák Roman.
Všem děkujeme
kujeme za výborné sportovní výkony.
• 4. 2. 2012 jsme soutěžili
žili v žákovském turnaji ve florbale v Pečkách.
Pod vedením Tomáše Krejčíka
číka zde hráli:
Mladší žáci: Sipajda Adam, Hassan Kadir,
Kadir Jirák Roman, Petržálek
Jakub a Vacek Vladimír.
Starší žáci: Krejčík
ík Tomáš, Kosina Martin, Sipajda Dan a Krejčík
Krej
Michal.
či je na dobré úrovni a všichni ho hrají
• Protože florbal v Sokolči
s nadšením, nechyběli
li jsme ani na dalším turnaji v Nymburce, který
se konal 25. 2. 2012.
• Nelze zapomenout na turnaj SNIPERS v Pečkách ve velkém
florbale dne 26. 2. 2012,, kde nás reprezentovali: Tomáš Krejčík,
Jaroslav Krojidlo /náš
náš starosta/, Noháček
Nohá
Tomáš, Kadeřábek Jan,
Košický Štefan. Jejich vítězství
ězství je velkým povzbuzením pro naše
žáky. Děkujeme za reprezentaci.
prezentaci.
• Proto jsme také nechyběli na župním turnaji ve florbalu v Pečkách
dne 31. 3. 2012 v kategoriích MINI A, žáci a dorost.
• Jako každoročně,, ani letos naše členky nezapomněly
nezapomn na – putování za
Rumcajsem v Jičíně 31. 3. 2012, kde nás zastoupili Čápovi
a Kovaříkovi.
• 6. 5. 2012 na Atletice v Kolíně obsadili: 2. místo Provazník J.,
3. místo Provazníková P.

STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu se udržel v Okresním přeboru druhé třídy
a v jarní sezoně 2011/2012 obsadil krásné deváté místo z dvanácti
oddílů. Pokračují teď v podzimní sezoně
sezon a věříme, že se ještě zlepší.
Někteří z hráčů se zařadili
adili do první dvacítky z celkového počtu 59 hráčů
v OP druhé třídy. Vaníček Karel – osmý a Šťastný Radek – patnáctý.
Stolní tenisté zvou tímto registrované i neregistrované
neregistrov
hráče a také
všechny občany na tradiční Vánoční
Ván
turnaj v sokolovně dne
26. 12. 2012.
Přesto, že jsme měli
li rok nabitý prací, provedli jsme pravidelnou
kontrolu a výměnu hasicích přístrojů
řístrojů a revizi nářadí. Výbor sokola také
projednal neutěšený stav zdi kolem zahrady
zahr
sokolovy. Zeď je rozpadlá
a je ji třeba
eba postavit znovu. Po neúsp
neúspěšné žádosti o příspěvek
z Obecního úřadu, jsme v září
ří podali žádost na Ministerstvo školství a
tělovýchovy v Praze o investiční
ční dotaci na rekonstrukci této zdi. Pokud
žádosti nebude vyhověno,
no, budeme nuceni v roce 2013 provést co
nejúspornější
jší opravy, abychom mohli zahradu a hhřiště sokolovny dále
využívat pro cvičení
ení a relaxaci našich ddětí.
Děkujeme
kujeme všem ženám, které myly okna sokolovny a provedly po
prázdninách generální úklid před
řed započetím
zapo
podzimní sezóny.
Každý den někdo cvičí
čí nebo trénuje, sokolovna je pln
plně využita.
Věříme, že cvičení v Sokolči
či bude pokra
pokračovat ve všech věkových
kategoriích a zveme Vás mezi nás.
Při čekání na vystoupení „Člověče
Č ěče nezlob se“ – mladší žáci
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XV. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE
Rok 2012 byl pro Sokol významný především
ředevším proto, že se konal.
I naše tělocvičná jednota se aktivně zapojila do nacvičování
nacvič
na tento slet
již od podzimu 2011. Za nelehkou a obětavou
ětavou práci děkujeme
d
našim
cvičitelkám,
itelkám, které nejen, že nastudovaly celé skladby, ale ještě
ješt je
zodpovědně naučily všechny cvičence.
ence. Za spoustu volného času, který
tomu všemu věnovaly, jim byla odměnou
nou nezapomenutelná atmosféra
při cvičení na župních sletech, při sportovní
vní akademii v naší sokolovně
a na XV. Všesokolském sletu v Praze. To všechno pro děti
d obětovaly:
Magda
gda Zemancová, Zlatka Ludvíková, Petra Petržálková a Iveta
Drahokoupilová.
 První secvičná s dětmi proběhla 8. 5. 2012 v Pečkách. Cvičit se
nám dařilo, a protože se do Peček
ek jelo na kolech, byl to pro dděti
pěkný výlet.
 3. 6. 2012 Župní slet v Poděbradech v oboře.. Z tělocvičné jednoty
Sokol Sokoleč zde cvičilo 24 dětí skladbu - Dávej ber. Při této
skladbě se používaly bílé disky a žluté stuhy. Cvičenci
Cvi
si ji oblíbili
pro její rytmickou hudbu. Se skladbou Člověče
Člověč nezlob se zde
vystupovalo 16 dětí. Děti vytvářely
ely šachovnici známé hry pomocí
barevných terčů a také barevných čepiček.
ček. Tato skladba byla pro ně
n
nejen cvičením, ale také hrou.
 Dne 17. 6. 2012 jsme uspořádali
ádali sportovní akademii v sokolovně.
Chtěli jsme, aby všichni občané naší obce měli
ěli možnost vidět,
vid co
děti dokážou. Přizvali jsme ještě cvičence
ence ze Sokola
So
Pečky. Cvičila
se skladba Muzikantova písnička – cvičil
čil Sokol Pečky,
Pe
Dávej ber
a Člověče nezlob se. Tyto dvě skladby secvičil
čil Sokol Pečky
Pe
a Sokol
Sokoleč. Škoda jen, že děti nevidělo
lo více diváků
diváků. Stálo to za to.
 Zároveň byl v sokolovně vystaven nový prapor T
Tělocvičné
jednoty Sokol Sokoleč,, který jsme si nechali vyrobit. Se
sametovým bíločerveným praporem s nápisem „Ni zisk ni sláva,“
výšivkou sokola a lipovými lístky, potom naše jednota nastoupila
v průvodu na XV. Všesokolském sletu v Praze. Poděkování
Pod
patří
firmě BaF, pana Fajmona, která nám velmi
mi ochotně
ochotn vyhověla
a vyrobila pouzdro na prapor i žerdě.

 23. 6. 2012 Křest
est praporu Sokola Sokoleč.
Sokole Tak jsme nazvali akci,
kterou jsme uspořádali pro děti
ěti před
př odjezdem na slet do Prahy. Děti
absolvovaly bojové hry v lese, potom se posilnily vuřty
vu
z udírny.
Zpívalo se u ohně s kytarou. Když se setmělo,
setm
děti vybalily spacáky
a samozřejmě za dohledu cvičitelek ppřespaly v sokolovně. Nahradili
jsme tak dětem dětský den, stmelil se kolektiv před
p
odjezdem do
Prahy a dohodly se poslední podrobnosti.
 7. 2012 jsme odjeli do Prahy. Starší žáci se zúčastnili pochodu
Prahou z Václavského náměstí
ěstí pod vlajkou naší jednoty. Moc jsme
si užili nezapomenutelnou atmosféru.
Se skladbou Člověče nezlob se vystupovalo 16 dětí z naší tělocvičné
jednoty. Další skladbu Dávej ber cvičilo 24 dětí. Protože jsme
vystupovali oba dny, čtvrtek
tvrtek i pátek, m
měli jsme méně času na výlety.
Dne 5. 7. 2012 při secvičné děti
ěti zažily takové horko, že jsme jim máčeli
čepičky. Pro některé děti
ti to bylo opravdu ttěžké, přesto všechno vydržely
a cvičily výborně.. Za to všem patří
patř poděkování. Dostali jsme se i do
vlajkové čety. Téměř polovinu vlajkové čety tvořily děti ze Sokolče.
Vzorně reprezentovaly naši jednotu a budou dlouho vzpomínat na své
vystoupení v televizi. Na mnohé z nich se přijeli podívat rodiče. Počasí
nám nepřálo jen ve čtvrtek večer,
čer, kdy v Praze byla bouřka. Obě skladby
se velmi líbily, malé děti zářily
řily jako sluníčka
sluní
a ty starší určitě
nezapomenou na krásné chvilky na stadionu. Věříme,
V
že se příště zase
všichni pustíme do nácviku na další slet. Velký aplaus byl odměnou
všem.
Děkujeme všem rodičům
čům za odvoz dětí
d
na jednotlivé akce. Bez
jejich pomoci by všechno probíhalo daleko složitěji.
složit
Jsme rádi, že
podporujete své děti
ti a pomáháte nám.
Děkujeme vám za trpělivost
ělivost a za to, že jste uvolnili své děti
d na
vystoupení v Pečkách, v Poděbradech
ěbradech i v Praze. Pro děti to byl
nezapomenutelný zážitek.
Dík patří Obecnímu úřadu
řadu za příspěvek
př
15.000 Kč na náklady, které
jsme měli s tímto sletem, a také ČSČ
ČSČK Sokoleč za příspěvek na dopravu
ve výši 6.000 Kč.
(Výbor
Výbor Tělocvičné
T
jednoty Sokol Sokoleč)

Týdenní zážitek sokolečských cvičenců z XV. Všesokolského sletu
Hned po odjezdu ze Sokolče nás v autobuse překvapilo
př
stádo slonů, v čele s matkou slonicí (Jana Ludvíková). Velká matka slonice vše stále
fotila a překvapovala
ekvapovala nás, jak rychle se dokáže změ
změnit v kačera. V Praze nás ihned čekal průvod, v jehož čele
č
šli tři velikáni nesoucí vlajku
sokolečského Sokola (Martin Kosina,, Tomáš Pokorný, Daniel Sipajda). Na konci průvodu
pr vodu jsme byli tak unaveni, že jsme si sedli před
p
jeden obchod,
čímž
ímž jsme mu podle slov vedoucí kazili reklamu (stejn
(stejně všichni tam byli kvůli nám a určitě si zrovna nešli koupit hodinky za 100 000 Kč). Je
neskutečné
né teplo a tak jdeme do bazénu, který bychom m
měli mít zdarma. Bohužel nám je řečeno,
eno, že to máme za 70 Kč každý a tak si raději jdeme
sednout do restaurace, kde naši mladší hoši ukazují svou závislost na automatech. Večer
Ve
jdou starší cvičenci
čenci do divadla na
n Prodanou nevěstu.
Probíhá rozsáhlá diskuze o tom, zda Otakar Brousek mladší (sedící pod námi) je gay nebo ne. Když začne
začne velká matka slonice řvát na celé divadlo
nemístné poznámky, jdeme raději pryč. Cesta zpět
ět metrem je také velmi zajímavá. Na jedné ze zastávek vystoupíme, protože někdo
n
řekne, že jedeme
na opačnou stranu, abychom záhy zpět naskočili
čili do druhého vagónu (Kája drží dve
dveře),
e), protože zjistíme, že jedeme dobře. Martin je trochu mimo
a vůbec neví, že jsme v jiném vagónu a jede si sám v tom svém. Takto si užíváme my starší, zatímco mladší jsou na průvodu
pr
na Petřín.
V pondělí nám začínají
ínají nácviky a tak se ubíráme na hhřiště. Nácvik je i během oběda (byla svíčková)
ková) a tak všichni pospícháme, ab
abychom to stihli.
Večer
er máme další nácviky už na stadionu – zjišťujeme, že
tu je McDonalds. Cestou zpět
zp jedeme tramvají, a protože
jsme příliš hluční,
ční, je nám doporu
doporučeno, že nemáme říkat,
odkud jsme.
V úterý máme jen jeden nácvik a večer
ve
jdeme na
slavnostní zahájení do Tipsport areny. Je to úžasné, všichni
jsme nadšeni.
dšeni. Jana běhá
bě
po eskalátorech, ale opačným
směrem, Adam způsobuje
ůsobuje coca-colové
coca
záplavy. No prostě
pohoda (aspoňň pro nás).
Ve středu nás čekaly dvě
dv projížděčky a jedna generálka.
Ti starší vstávali už něco
ně před šestou, aby stihli zahájení
1. programu. Pak jsme asi 2 hodiny čekali na naše
vystoupení a závěr.
ěr. Došli jsme si na oběd
ob a šli na další
projížděčku. Z té jsme šli rovnou na večeři
ve
a měli jsme také
hodinu volna. Od osmi do půlnoci
p
byla generálka. Většina
padá únavou, jen silní jedinci odolávají.
Ve čtvrtek
vrtek je „jen“ dopoledne generálka na pátek a vystoupení. Odpoledne se k nám do školy přistěhují
ř ěhují někteří
ně
rodiče, kteří mají lístky na obě
vystoupení, takže jsme pod větším dozorem. Večer
čer je vystoupení, které zahajujeme slavnostním vztyčením
vztyčením státní a sokolské
sokols vlajky. Většina z nás
nese i státní vlajky dalších států.. Potom už následuje vystoupení všech skladeb. Skoro celý večer
ve řádí bouřka,
řka, i když si nněkteří myslí, že je ohňostroj.
Pátek už je docela volno. Vstáváme jen tak, abychom stihli snídani, a jinak máme
máme až do odpoledne volno. Odpoledne je druhé vystoupení, ale
čeká nás ještě slavnostní ukončení
ení XV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU. Odevzdáváme vlajky a už pospícháme ke škole,
š
kde na nás čeká autobus
a vyjíždíme směr Sokoleč. V autobuse nám zpívá sbor, v jehož čele je VELKÁ MATKA SLONICE.
Tak takto jsme si my užívali první prázdninový týden v Praze spolu s našimi vedoucími Z. Ludvíkovou, M. Zemancovou a I. Drahokoupilovou.
A věřte, že ony si s námi užily také.
(T. Pokorný)
Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se omlouváme. V Sokolíku chceme informovat o všem, co by občany
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