Zpravodaj číslo 28 / březen 2018

Vážení spoluobčané,
blíží se Velikonoce, svátky jara. Tak byly vnímány v pohanských dobách,
kdy se začala příroda po zimě probouzet. Zcela nový rozměr dalo
Velikonocům židovství a křesťanství. V židovském pojetí, tak jak se
Velikonoce slavily před 3500 lety, byly tyto svátky oslavou vyvedení
židovského národa z područí egyptského. A před zhruba 2000 lety dostaly
význam z hlediska křesťanství, protože právě v této době byl ukřižován a
z mrtvých vstal Ježíš Kristus.
Část zvyků zůstala tedy z dob pohanských, přebraly se některé zvyky
židovské a jiné křesťanské a vznikla podoba Velikonoc tak, jak ji známe dnes.
Jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců obecního úřadu Sojovice
Vám všem přejeme příjemné prožití Velikonoc 2018.
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 Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 27 se sešlo celkem třikrát, a to ve dnech
11.12.2017, 29.1. 2018. a 12.3.2018.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
□

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy veřejný způsob volby
starosty.
a) Volba starosty – Karel Zahrádka navrhl do funkce starosty obce Ing. Bc.
Petra Obdržálka a Zdeněk Kvapil navrhl Jiřího Vavříka. Zastupitelstvo zvolilo
veřejnou volbou, jako nového starostu pana Ing. Bc. Petra Obdržálka
b)Složení slibu starosty obce
c) Starosta byl zvolen jako neuvolněný
□

□
□

□

□
□
□
□

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy výpočet místního
poplatku za odpady pro rok 2018, výše poplatku zůstává stejná jako
v roce 2017, tj. 750,- Kč na osobu/rekreační objekt/rok.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy rozpočet na rok 2018
včetně střednědobého výhledu na roky 2018-2020.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy dodatek č. 11 ke smlouvě
o
sběru,
přepravě
a
odstranění
odpadu
–
sml.č.
S/200248/0230016/35/06 se zapracováním přidání dvou kontejnerů –
jednoho na plast a jednoho na papír. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Bc.
Petra Obdržálka k podpisu dodatku.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy návrh rozpočtu
plánovaných příjmů a výdajů ZŠ a MŠ Sojovice na rok 2018 ve výši 1.164
000,- Kč dle us.č. 77/17 a výhled.
Zastupitelstvo schválilo žádost o prodloužení smlouvy na pronájem části
pozemku p.č. 310/25 k.ú. Sojovice panu F.Šiklovi na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy cenovou nabídku na
kácení a bezpečnostní řezy v obci Sojovice od firmy J. Vacela
Zastupitelstvo schválilo žádost o prodloužení smlouvy na pronájem části
pozemku p.č. 310/25 k.ú. Sojovice panu I. Veselému na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy inventarizační zprávu
obce za rok 2017.
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□

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy návrh na vyřazení
majetku obce, dle přílohy.
□ Zastupitelstvo schválilo Janu Nohovou jako předsedu finančního výboru.
Hlasování se zdržela Jana Nohová.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy, že obec provede revizi
okapů a zdiva obecních garáží a na základě tohoto zjištění provede
případné opravy objektu, až budou vhodné klimatické podmínky.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy poskytnutí daru knihovně
MB ve výši 3.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy.
□ Zastupitelstvo na základě nabídek žádostí o pronájem prostor v DS
schválilo všemi přítomnými hlasy nabídku paní K. Frkové, která v objektu
bude provozovat kadeřnictví. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu nájemní smlouvy od 1.3. 2018 na dobu neurčitou .
□ Zastupitelstvo na základě cenových nabídek na nákup sypače vybralo
všemi přítomnými hlasy nabídku od firmy Fomex Team s.r.o., Sojovice ve
výši 140.374,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s touto firmou.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost Mysliveckého
spolku Sojovice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč.
□ Zastupitelstvo schválilo žádost Českého rybářského svazu m.o.,
Předměřice n/Jizerou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,Kč.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost Z.Brynycha na
modernizaci jednotky
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy kalkulaci ceny stočného
pro obec Sojovice na rok 2018.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy záměr na výběr nového
poskytovatele webových stránek obce.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zajištění finančních
prostředků na nákup cisterny čerpáním úvěru od České spořitelny. Na
základě zaslané nabídky od České spořitelny, zastupitelstvo zmocňuje
starostu k podpisu úvěrové smlouvy v maximální výši 4.000.000,- Kč a
v maximální délce splatnosti do konce roku 2019.
□ Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na
odpadové hospodářství a v případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
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□
□
□
□

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o
odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla
přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů
na odpadové hospodářství.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost SDH Sojovice o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost SK Jizera
Předměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy smlouvu s firmou TEMO
– Telekomunikace, a.s. o zřízení služebnosti.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy návrh na vyřazení
obecního majetku

□
a) Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy krátkodobý
pronájem na 29 dní
u pozemků p.č.383/2 a 259/4 k.ú. Skorkov. ZO pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
b) Oznámení – záměr pronájmu pozemků p.č. 383/2 a 259/4 v obci
Sojovice, k.ú. Skorkov
□

□
□

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy připojení se k výzvě, a
doplatí členům okrskové volební komise odměnu, tak jak je ve výzvě
uvedeno.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost TJ Sokol Sojovice
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 50.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy cenovou nabídku firmy
PKV Build s.r.o. na zpracování analýzy potenciálu úspory pro dotaci na
zateplení KD a DS
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□

□

□

Zastupitelstvo na základě nabídek na webové stránky obce vybralo všemi
přítomnými hlasy firmu Galileo Corporation s.r.o.. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu smlouvy s touto firmou
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost Kristýny Novotné
na udělení výjimky z doby nočního klidu na den a noc z 4. na 5. srpna
2018 na adrese Sojovice č.p. 185.
Zastupitelstvo na základě nabídek na zpracování řešení na ochranu
osobních údajů GDPR vybralo všemi přítomnými hlasy firmu
Českomoravská správa měst a obcí s.r.o.. Zastupitelstvo pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s touto firmou.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
□

□
□
□
□
□
□

□
□

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o provedení odborné prohlídky
střechy budovy ZŠ s tím, že zastupitelstvo si je vědomo špatného
stavu střechy a plánuje výměnu střechy v nejbližší možné době, tudíž
odborná prohlídka není nutná.
Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o proškolení členů
inventarizační komise.
Zastupitelstvo bere na vědomí veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ
Sojovice – č. 1/2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možnosti obchodu v obci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a 10/2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ
Sojovice za školní rok 2016/2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o úpravu cesty k osadě
„Radešín“. Zastupitelstvo schválilo, že provede úpravu cesty v co
nejkratším možném termínu, až dovolí klimatické podmínky
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly č. 2
v ZŠ a MŠ Sojovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Roskovského na
dostavbu panelové cesty na p.č. 342/15 v k.ú. Sojovice. Zastupitelstvo
se zavazuje řešit tuto dostavbu v průběhu tohoto roku.
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Zastupitelstvo obce zamítlo:
□
□

Zastupitelstvo zamítlo cenovou nabídku na bezpečnostní inspekci
dopravní situace v obci od firmy RSE Project s.r.o., Ostrava.
Zastupitelstvo zamítlo nabídku firmy Adduco RBS s.r.o., Lysá nad
Labem na „Senior Taxi“. Zastupitelstvo nejdříve zjistí poptávku po
této službě a poté porovná nabídky firem poskytující tyto služby.

Vránová T, OÚ Sojovice

 Vánoční turnaj ve stolním tenise 2017
Dne 30.12.2017 uspořádal SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice tradiční
Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Turnaj se konal, jako už po několikáté, v kategoriích děti, ženy, muži, a je
nutné říci, že letošní účast byla oproti loňskému ročníku velmi dobrá.
V ranních hodinách se sešli v místním kulturním domě naši nejmenší občané a
sehráli velmi pěkný turnaj, kterému nechybělo odhodlání, chuť vítězit a i
přesto byly zápasy plné zábavy a úsměvů.
Pořadí turnaje dětí:
Chlapci
1, Špitálský J.
2, Špitálský K.
3, Steidl K.
4, Novák J.

Děvčata
1, Kropáčková S.
2, Roskovská E.
3, Růžičková V.
4, Růžičková N.

První tři v obou kategoriích si odnesli hezké medaile a každé z dětí si odneslo
sladkou odměnu v podobě velkých čokolád.
Po obědě se na sále sešly naše hezčí polovičky, kterých se dostavilo dvanáct.
Sehrály férový turnaj každý s každým, takže se utkaly v tabulce všechny
společně a porovnaly si svoje sportovní umění.
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Velmi nabytý a náročný turnaj dopadl takto:
1, Čapková E.
2, Bíbrlová A.
3, Šimáňová E.
4, Krajíčková Andrea
5, Šimáňová J.
6, Mikšovská E.

7, Nešněrová P.
8, Trunecká J.
9, Krajíčková Alena
10, Hartmanová I.
11, Brynychová L.
12, Hartmanová P.

První tři v kategorii žen si odnesly blýskavé poháry a lahvinku dobrého vína,
vítězka si navíc odnesla putovní pohár, který si může na rok užívat.
V pozdních odpoledních hodinách se sešla mužská elita, která čítala 27
sportovců odhodlaných ukázat své sportovní a potažmo i alkoholické kvality,
protože jak známo vyhraje ten nejlepší. Turnaj se odehrával ve čtyřech
skupinách, ze kterých vzešla šestnáctka postupujících do vyřazovacích bojů.
S nástrahami dlouhého a dramatického turnaje se nejlépe vypořádal trpělivě
hrající Navrátil Jiří, který porazil ve finále Tomáše Nešněru a bral pomyslné
zlato.
Pořadí turnaje mužů:
1, Navrátil J.
2, Nešněra T.
3, Zdvihal P.
4, Mňuk T.
5, Krajíček J.
6, Hradecký D.
7-8, Prager V.
7-8, Hartman M.
9, Růžička J.
10, Krucký J. ml.
11, Novák J.
12, Kropáček J.
13, Micka M.
14, Vendl V.

15, Bednář P.
16, Brynych Z.
17, Prager K.
18, Hartman P.
19, Veselý P.
20, Špitálský J. ml.
21, Steidl J.
22, Hanek Vl.
23, Špitálský J. st.
24, Hradecký F.
25, Vrána Vl.
26-27, Theuer K.
26-27, Belaj P.

První tři v kategorii mužů si odnesli poháry, láhev šampaňského a stejně jako
v ženské kategorii si vítěz může rok hýčkat putovní pohár.
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Chtěl bych tímto poděkovat všem sportovcům, sportovkyním, kterých za celý
den bylo 47 a podíleli se tak na 188 odehraných zápasech a to je velmi pěkné
číslo.
Děkuji také OÚ Sojovice za propůjčení Kulturního domu, ZŠ Sojovice za
propůjčení stolů na stolní tenis, pohostinství „U Vránů“ za poskytnuté
občerstvení a trpělivost do pozdních nočních hodin. V neposlední řadě děkuji
SDH Sojovice za pořádání turnaje, zakoupení cen, pohárů a sladkých odměn
pro děti.
Doufám, že se ve zdraví sejdeme i za rok na dalším Vánočním turnaji.
Závěrem chci popřát všem a nejen těm zúčastněným krásný, pohodový a
šťastný rok 2018 plný zábavy, úspěchů a pevného zdravý.
Sportu zdar!
Za SDH Sojovice Hradecký David.
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 Masopustní oslavy 2018
V sobotu dne 10. 2. 2018 uspořádala obec Sojovice ve spolupráci s kulturní
komisí a se Sborem dobrovolných hasičů Sojovice již jedenáctý „Masopustní
průvod“. Tento ročník nám přinesl pár novinek, proto bychom Vám je rádi
připomněli a těm, kteří se nemohli zúčastnit, naopak s dovolením představili.
Masopustní průvod byl zahájen ve 13 hodin u Základní školy, kde byl požádán
pan starosta o povolení k průvodu. Bylo mu přislíbeno všemi zúčastněnými, že
se budou chovat slušně a zdárně průvod dochodí. Pan starosta nám s radostí
povolení schválil a tím mohl masopustní průvod začít.
Jako každý rok procházel průvod obcí v čele s tradičním medvědem a
myslivcem. Letos nám dělal doprovod tzv. „Napájecí a vesele hrající vůz “,
a to v čele s panem Jiřím Kropáčkem, DJ Lubošem Vlachým a Pepou
Hlavičkou. Díky tomuto doprovodnému vozu byl maximálně zajištěn pitný
režim všech zúčastněných. Podáváno bylo svařené víno na zahřátí a dětem
ovocný čaj. Ti, kteří byli jakkoliv zdravotně indisponováni a nemohli
v průvodu jít, těm zajisté poskytl doprovodný vůz díky židlím příjemný
komfort a dovezl je až na místo určení. Nesmíme však zapomenout na skvělé
pohoštění během průvodu, které, jako každý rok, s láskou napekla paní D.
Kristová, a za které ji velice děkujeme. Koblihy byly výborné. A patří jí velké
díky.
Během průvodu se pár lidí roztančilo, myslíme si, že to bylo i díky přítomností
sedmi tanečnic, které přiletěly na náš Masopust až z dalekých Havajských
ostrovů. Bez povšimnutí ani nezůstala návštěva dětí z Jedličkova ústavu ,
nebo návštěva pirátů z Karibiku  a dalších masek, které se průvodu
zúčastnily.
Za pomoci členek kulturní komise probíhalo tradiční vybírání mýtného za
sladkou odměnu.
Letos byl nově celý průvod dokumentován i z výšky, a to za pomocí létajícího
dronu Martina Krčmaříka.
Poté co všichni došli k hasičské zbrojnici, kde byl vynesen rozsudek nad
medvědem (tentokrát z nového hasičského vozu) a následně za své činy
(kterých bylo letos opravdu dost) popraven, čekalo na všechny zabijačkové
občerstvení, které pro přítomné připravili členové SDH Sojovice.
Od 15:00 se již tradičně konal „Dětský karneval“ a i letos byl celý sál zaplněn
natěšenými dětmi a rodiči. Letos poprvé jsme pozvali moderátora Zdeňka
Kaňku z umělecké agetury KAZ z Nového Boru, který si připravil bohatý a
velice zábavný program, který zapojil do hry nejen děti, ale i rodiče a jejich
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prarodiče. Tento program byl ještě obohacen vystoupením dětského aerobiku
a mažoretek z Funatic Clubu Brandýs nad Labem, které si pro nás připravily
opravdu parádní sestavy, s kterými opakovaně vyhrávají celorepublikové i
mezinárodní soutěže.
Po skončení programu byla pro děti připravena bohatá tombola a díky
každému výhernímu lístku neodcházelo žádné z dětí s prázdnou a naopak
s úsměvem na tváři.
I během dětského karnevalu bylo zajištěno občerstvení, podávaly se sladké
zákusky a několik druhů chlebíčků.
Poté co rodiče uložili svá dítka k spánku, mohl začít od 20:00 karneval pro
dospělé. Letos byla účast masek téměř 100%, k vidění bylo opravdu nespočet
originálních převleků, což nás velice potěšilo, ale zároveň nám to vůbec
neusnadňovalo při výběru nejlepší masky. Nakonec se přeci jen kulturní
komisi podařilo vybrat a zároveň předat cenu za nejlepší masku pro rok 2018,
kterou vyhráli OTÍK a pan PÁVEK (Veselá Petra a Veselý Pavel). K tanci a
poslechu hrála kapela Paragraf 202 duo a díky skvělým hitům, kterými
doprovázela celý večer, byla zábava ukončena až nad ránem.
Tímto bych chtěla poděkovat všem členkám kulturní komise, které se
zúčastnily náročných příprav a vydařeného průběhu celého dne.
V závěru bych jako poděkování ráda uvedla sponzory masopustních oslav a
těch, kteří věnovali ceny pro vítěze do soutěží: OÚ Sojovice, SDH Sojovice,
paní Ing. Renáta Krucká, paní Dana Zahrádková, pan Jiří Kropáček, pan
Tomáš Krátký, FOMEX s.r.o., ANTIKOR CZ s.r.o., pan Pavel Kopřiva, pan
Petr Musil.
V neposlední řadě děkujeme Všem zúčastněným a budeme se na Vás těšit na
dalších akcích, které pro Vás chystáme.
V nejbližší době se můžete těšit na velice oblíbený ochotnický soubor
Hlavnováček s představením pohádky LOTRANDO a ZUBEJDA, které se
koná dne 23. 3. 2018 od 17:30hod. v kulturním domě v Sojovicích. Vstupné
dobrovolné. Těšíme se na Vaši účast.
Za kulturní komisi
Eva Konečná a Jiřina Kropáčková
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 Veřejné bruslení pro Sojovice
Vzhledem k nízké účasti na předchozích ročnících lyžařského výletu se SDH
Sojovice pro tento rok rozhodl zkusit něco nového, a to brusle. Ve dnech 4.2.
a 10.3. jsme si vždy na 1,5 hodiny pronajali benátecký stadion, kam si mohli
všichni občané obce Sojovice přijet zdarma zabruslit. Věříme, že se tento
nápad líbil. Příští rok tuto akci chceme zopakovat a doufáme, že se opět
sejdeme v hojném počtu.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová
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 Nákup cisternové automobilové stříkačky
Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JPO3 SDH Sojovice novou
cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší
připravenost jednotky k zásahu v ORP Mladá Boleslav s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo
pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude
výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu,
protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika
poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu
přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského
fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 6 640 650,- Kč. Projekt
naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu,
kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
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 AVE – nebezpečný odpad + velkoobjemový odpad Mobilní
svoz nebezpených odpadů určených ke zpětnému odběru
KONTEJNER NA SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sojovice náves na BUS zastávce Sobota 12.5.2018 od 10:50 do 11:20
Odpady, které budou přebírány:

nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče
- jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného
odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky
(to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
přistaven velkoobjemový kontejner na dvoře za penzionem na odpad (nábytek,
linolea, koberce, atd.)
pátek 11.5.2018 od 16 do 18 hodin
sobota 12.5.2018 od 9 do 11 hodin
Nesmí se odkládat: pneumatiky, stavební odpad, baterie, nebezpečný odpad
Prosíme o dodržování předávaných odpadů. Děkujeme
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 Reakce na otevřený dopis „ Rezignace na funkci starosty“
V posledním týdnu před Vánoci jste mnozí z Vás obdrželi otevřený dopis
bývalého starosty Zdeňka Kvapila „Rezignace na funkci starosty“. Jelikož je
tento dopis plný polopravd a pomluv, dovolujeme si reagovat touto cestou na
jeho obsah (koneckonců nás k tomu i pan Kvapil v dopise vyzval). Nechceme
se však snížit k házení špíny jeden na druhého, to podle nás patří za dveře
obecního úřadu, proto uvedeme pouze vybrané body na pravou míru.
Rezignace
Možnost rezignace byla avizována místostarostům o prázdninách, avšak o
návrhu vykonávat post starosty jako uvolněného řeč nebyla. Pan Kvapil
oznámil, že nastupuje do nového zaměstnání a že nebude mít čas na
vykonávání funkce starosty při zaměstnání. Místostarostové toto sdělení
akceptovali a Jiří Vavřík se nabídl, že by funkci starosty vykonával, kdyby byl
zvolen. Případný návrh na vykonávání funkce starosty jako uvolněného by
v té době byl pravděpodobně podpořen (pan Kvapil v tomto zaměstnání
nezůstal a další jednání neproběhla).
Dotace
Od roku 2010 jsme skutečně získali mnoho dotací, za které vděčíme Zdeňku
Kvapilovi, čímž mu děkujeme a jeho práce si vážíme. Jejich výčet jste si již
přečetli v dopise nebo v minulých číslech zpravodaje. Mrzí nás však, že na
některých projektech se podílelo více zastupitelů a z dopisu v podstatě
vyplývá, že jsou dílem jednotlivce (Zdeňka Kvapila). Proto uvádíme ty
projekty, které nejsou výhradně jeho zásluhou, či se na nich vůbec nepodílel:
-

-

Rozšíření MŠ Sojovice – přestavba byla provedena na podnět starosty
obce Skorkova, a v podstatě v režii obce Skorkova (kromě výměny
oken). Smluvní dohoda proběhla na úrovni místostarostů. Příspěvek je
15.000,-/dítě/školní rok.
Dětské hřiště – to za bývalým hostincem u Bíbrlů. Jiné není a ani není
v plánu (několik občanů se nás tázalo, kde je druhé hřiště uvedené
v dopise). Na toto hřiště byla získána dotaze z Ministerstva pro místní
rozvoj v roce 2016. Na projektu se podílela ZŠ (výkresy), SDH
Sojovice a dobrovolníci.
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-

-

Nákup nového cisternového vozidla pro jednotku požární ochrany. Na
tento nákup jsme si našli firmu a vypracovali pro ní několik desítek
stran podkladů pro podání žádosti o dotaci (na vypracování se podílel
velitel JPO3 Zdeněk Brynych ml.). Ano, tuto dotaci zajišťuje externí
firma za úplatu, ale to je běžná praxe malých obcí, aby získali větší
finanční prostředky jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů,
výše úplaty je uznatelným nákladem schválené dotace. Externí firmy
na výběrová řízení či zajištění dotace jsme měli i na projekty, jako
zateplení obecního úřadu, či vybudování víceúčelového hřiště, což
zmíněno nebylo.
Zajištění odvozu bioodpadu. Firmu jsme zajistili my, zastupitelé. Na
osobním jednání v sídle firmy byl poté i Zdeněk Kvapil.

Proto si dovolujeme tvrdit, že minimálně výše zmíněné projekty nejsou dílem
jednoho člověka, a podíl ostatních zastupitelů je více než významný.
Z celkového výčtu získaných finančních prostředků 14.819.083,- Kč (který
byl uvedený v dopise) jsou tyto projekty ve výši 9.272.750,- Kč.
Toto nemění nic na tom, že bývalý starosta dokázal do obecního rozpočtu
získat finanční prostředky a věříme, že nový starosta v tom bude pokračovat.
Prioritou jsou nové chodníky podél hlavní silnice, které máme v plánu již
několik let, a plány se nepodařilo uskutečnit. Střecha na ZŠ je v havarijním
stavu, nyní hledáme vhodný dotační program na její financování. O dotaci
jsme žádali již v předešlých letech, ale neúspěšně.
Stav obecního účtu
V dopise jste se dočetli, že na všech účtech obce Sojovice je finanční částka
přes 8 miliónů korun a návrh rozpočtu na příští rok 2018 je přes dalších 9
miliónů. Tento přebytek byl způsoben neuskutečněním většiny projektů, které
byly na rok 2017 naplánovány (zmiňované chodníky, finanční kompenzace za
výkup pozemků pro výstavbu nového mostu, nákup cisterny-přesun na rok
2018, výměna střechy na ZŠ, na kterou byla podána neúspěšná žádost o dotaci
a další).
Škola
V září 2015 byl jmenován Ing. Jaroslav Kindl novým ředitelem školy. Již
v říjnu tohoto roku se objevily první stížnosti na jeho osobu. Jelikož obec
neměla zkušenosti se řešením těchto stížností, požádala školskou radu, které
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již vypršel mandát (nová nebyla v té době ještě zvolena), aby nám pomohla
situaci řešit. Stížnosti byly jak z řad pedagogů, tak od rodičů žáků. Výsledkem
jednání školské rady byla stížnost na Českou školní inspekci (ČŠI), která byla
zaslána prostřednictví datové schránky obce Sojovice. Stížností neustávalo
(objevili se však i dopisy spokojených rodičů). Jednání zastupitelstva byla
provázena zástupy nespokojených rodičů. Zastupitelstvo se snažilo situaci
řešit, ovšem bezúspěšně. Výsledkem byl odchod 4 pedagogických pracovníků
a několik dětí.
Jelikož pan Kvapil tuto situaci řešil tím, že panu Kindlu schválil v ke konci
roku 2015 odměnu za dobře provedenou práci za uplynulé 4 měsíce, byla mu
odejmuta pravomoc vykonávat roli zřizovatele vůči ZŠ a MŠ, a tuto pravomoc
si na sebe vzalo zastupitelstvo.
Další vlna nespokojených dopisů z řad rodičů a pedagogů přišla na obecní
úřad v červnu 2016. Jako reakcí je další stížnost na ČŠI prostřednictvím nové
školní rady podána poštou. Konec školního roku je poznamenán dalším
odchodem pedagogických pracovníků a dalších dětí.
Začátkem roku 2017 odchází další učitelka ZŠ a s ní i další děti. Zastupitelstvo
podalo podnět Ministerstvu školství na nečinnost ČŠI. Na základě tohoto
podnětu proběhla inspekční kontrola v ZŠ a MŠ. Výsledek kontroly můžete
nalézt na stránkách ČŠI.
Podle některých rodičů a pedagogických pracovníků jsme pro vyřešení situace
ve škole dělali málo, podle některých občanů obce jsme již tak vyhrocenou
situaci jen zhoršovali. Těžko říci. Obec ani zastupitelé nepodali jedinou
stížnost na ČŠI (nevíme, o kterých stížnostech pan Kvapil psal). Za obec
odešel pouze již zmíněný podnět na Ministerstvo školství. Pravděpodobně
jsme se měli obrátit na inspektorát práce, kterému by problémy ve škole
náležely.
Ve škole provádíme pravidelné veřejnosprávní kontroly, které jsou dané
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a jsou
zaměřené na nakládání s finančními prostředky. Přes některé chyby a
nedostatky se i díky zástupkyni paní Nečesané daří chyby napravit.
Pro rok 2017 byl snížen roční finanční příspěvek na financování ZŠ a MŠ
z 1.266.000,- Kč na 1.164.000,- Kč (o 102 tis. Kč). Důvodem bylo
financování nového automatického kotle (632 tis. Kč) z obecního rozpočtu,
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který je na hnědé uhlí. Jelikož před výměnou škola topila briketami, měla by
být finanční úspora zřetelná. Dále v předešlých letech ZŠ a MŠ hospodařila se
ziskem převyšující i 100 tis. Kč, tudíž nám přišlo vhodné, finanční prostředky
použít v jiné oblasti i s ohledem na skutečnost, že plánujeme financování
výměny střechy.
V současné době je ZŠ a MŠ stabilizovaná, co se týče personálního obsazení.
Všechny třídy vedou kvalifikovaní třídní učitelé. Škola se snaží zařadit více
akcí pro rodiče s dětmi. Věříme, že tento stav je již trvalý a, že se vztahy mezi
zastupiteli a panem ředitelem J. Kindlem dostanou alespoň na úroveň potřebné
komunikace a vzájemného respektování.
Prodejna
V červnu 2017 nám byl předložen panem Kvapilem návrh na provozování
prodejny potravin. Firma požadovala necelých 7.000,- Kč jako příspěvek na
provoz (ne zmíněných 5.500,- Kč). Firma navrhla (alespoň podle slov p.
Kvapila), že obec si pronajme část prodejny od pana Salače, a tím bude hradit
nájem (výše nájmu požadovaná panem Salačem byla více než velkorysá).
Hlavním argumentem proti nebyla však výše příspěvku, ale způsob
financování. Jelikož jsme se obávali, že z hlediska účetního je tato forma
spolupráce dlouhodobě neakceptovatelná, o jiné možnosti spolupráce jsme
neměli možnost jednat (firma ani pan Salač nebyli na jednání přizváni),
hlasovali jsme proti tomuto návrhu. Proti hlasovali všichni, bez výjimky. Pro
obec by byla přijatelná forma spolupráce ve smyslu smlouvy o úhrady
neinvestičních nákladů či jakýkoliv jiný smluvní příspěvek, který by byl
účetně správný. Pokoušeli jsme se jednat i s jinými potenciálními zájemci o
provozování prodejny, ale jako největší problémem vidíme personální
obsazení, jelikož všichni požadují zajistit dvě prodavačky/prodavače. Proto se
tímto obracíme na Vás, pokud je mezi Vámi někdo, kdo by měl vážný zájem
v budoucnu pracovat v této prodejně, ať se ozve buď telefonicky na obecní
úřad, nebo e-mailem: obec.sojovice@sojovice.cz.
Informace, že na úkor prodejny byla financována střecha v areálu TJ Sokol je
také nepravdivá. Tyto dvě věci spolu absolutně nesouvisí. Zastupitelstvo i
nadále hodlá podporovat jak sportovní kluby, tak volnočasové aktivity našich
spoluobčanů. Opět podotýkáme, že pro financování spolku TJ Sokol hlasovali
všichni členové zastupitelstva, tudíž i pan Kvapil.
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Závěrem chceme podotknout, že na rozdíl od pana Kvapila, pro kterého je
důležitá především životní úroveň jeho rodiny, jak bylo uvedeno v dopise,
existují i lidé, pro které je důležitější čas strávený s rodinou. Proto po dohodě
s ostatními zastupiteli byl vedením obce před volbou nového starosty pověřen
Jiří Vavřík, který je v důchodu a měl na agendu starosty nejvíce času.
Zastupitelstvo obce Sojovice

 Pojízdná prodejna

OPĚT V SOJOVICÍCH!!!
POJÍZDNÁ PRODEJNA S MASEM A UZENINAMI
KAŽDÝ PÁTEK
OD 11:15 HODIN NA BUS ZASTÁVCE

 Pozvánka
SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice pořádají již 6. ročník
Velikonočního turnaje ve stolním tenise“ Velikonoční čtyřhry“.
Turnaj se bude konat dne 31. března 2018 v KD Sojovice. Začátek turnaje je
naplánovaný na 14:30 hodin.
Turnaje se mohou zúčastnit jakékoliv dvojice: děti, ženy, muži, nebo smíšené
páry bez věkové hranice. Turnaj se hraje handicapovým způsobem (prosím,
jen neregistrovaní hráči).
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Přihlášky do turnaje se podávají na místě v den konání turnaje (prosíme o boty
na přezutí).
Případné informace na tel: 731 488 881 p. Hradecký David.
Startovné je 100kč na osobu. Občerstvení zajištěno.

Slovo starosty obce Sojovice
V listopadu 2017 z funkce starosty odstoupil
na vlastní žádost
p. Zdeněk Kvapil.
V prosinci
2017 jsem byl
Obecním
zastupitelstvem
zvolen starostou obce
Sojovice. Chtěl bych poděkovat za důvěru
zastupitelům, kteří mne zvolili. Je to
odpovědná funkce a budu ji vykonávat podle
svého nejlepšího svědomí a budu se snažit
řešit problémy, které v obci jsou nebo
nastanou. Rád bych přispěl k tomu, že se věci budou hýbat správným směrem.
Do voleb obecního zastupitelstva v říjnu 2018 zbývá jen pár měsíců, ale
rozhodně nehodlám jen čekat na volby a mimo běžnou agendu jsem již
započal konat konkrétní kroky k řešení problému v obci:


Rádi bychom zkvalitnili informovanost v obci, proto jsme učinili
kroky k novému webu obce Sojovice, který by měl být přehlednější a
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funkčnější, a propojit ho s funkční skupinou na sociální síti Facebook
(již v stadiu realizace).
 Chodníky v obci podél cele hlavní komunikace č.331 za využití
prostředků SFDI – počáteční fáze jednání s firmou, která zajistí jak
projekt, tak projektovou dokumentaci, a následně zprostředkuje
financování ze státního fondu dopravní infrastruktury – o výsledku
jednání vás budu informovat.
 Cyklostezka Skorkov - Sojovice za využití prostředků SFDI – v
počáteční fázi, jednáme s firmou, která zajistí jak projekt, tak
projektovou dokumentaci, a následně zprostředkuje financování
ze státního fondu dopravní infrastruktury – o jednání vás opět budu
informovat.
 Další modernizace vybavení SDH Sojovice - vybavení související
s provozní činností SDH (vysokotlaký čistič aut, repase dýchacích
přístrojů, záznamová kamera provozu vozidla a další věci dle
požadavků velitele) – již realizováno, dále požádám o další dotační
titul k pořízení přepravního vozidla typu DA- L1Z, které umožní
přepravu jednotky požární ochrany a základní výbavy na místo
zásahu nebo na přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany
obyvatelstva (evakuace).
 Kanalizace - vedu jednání s firmou Stavokomplet ohledně naší
kanalizace v duchu hesla „Nenechat chátrat a průběžně po částech stav
zlepšovat“. Nyní ve fázi dohody harmonogramu prací: 1. ověření
technického stavu kanalizace optimálně kamerovou prohlídkou,
zejména pak v úseku hlavní silnice č.331 (posoudit stav ohledně
budoucí nákladní dopravy), 2. vyhodnocení vytipovaných míst
poškozené kanalizace (propady), a stanovení postupu opravy, 3.
stanovení četnosti a termínů průběžného čistění vpustí kanalizace, 4.
řešení digitalizace skutečného stavu kanalizace – nutné ze zákona
k vyjadřování a k napojení kanalizace.
 Základní škola Sojovice - řeším havarijní stav střechy základní školy
– v současné době hotové odborné posouzení stavu střechy a
potřebných nákladů na opravu – nutný podklad pro jednání
se Středočeským krajem k podílení se na tomto projektu. V současné
době v jednání (bez ohledu na výsledek jednání, bude oprava střechy
realizována, a to případně z rozpočtu obce)
 Energetické úspory - v současné době schválen záměr obce připravit
projekt k energetickým úsporám zateplení jak kulturního domu
s penzionem, tak domu služeb, vše v majetku obce. Energetický
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posudek ukáže, zda dosáhneme na dotaci, bez tohoto vyjádření na
dotaci pomýšlet nemůžeme. Tento projekt již externě zadán schválené
firmě.
Zkulturnění jídelny v objektu školky – obecního úřadu. Bude
provedeno v době letních prázdnin 2018, zahrnuje zřízení šatny pro
děti přepažením chodby úřadu, položení nových povrchů podlah již
znehodnocených. Dodavatelé prací již zamluveni.
Navigace občanské vybavenosti - grafická navigace pro návštěvníky
obecního úřadu a školky. Z poloviny hotovo.
Kulturní dům - 1) zajištění servisu otopného plynového kotle,
zajištění chybějících revizí plynového kotle, plynové nádoby,
plynového vedení. 2) zajištění nového úklidu kulturního domu, který
nebyl vyhovující. Oba body splněny.
Kadeřnictví v domě služeb - podílení se na stavebních úpravách
(odpad, voda, elektřina) tak, aby vyhovělo platným předpisům a
revizím pro provoz – v současné době hotovo, vybavení a část
stavebních uprav v režii nové pronájemkyně.
Parkoviště u penzionu – komplexní vyřešení komunikace a parkovišť
u kulturního domu, penzionu, hasičské zbrojnice - v jednání
s architektem k provedení stavby, povolení.
Vánoční výzdoba - sejmutí funkční i nefunkční vánoční výzdoby –
část v havarijním stavu - vyřazena (zahoření izolací), část funkční,
bude opět instalována.
Úprava prostor obecního úřadu – prostory původního balkonu
adaptovány na kancelář pro jednání obecního zastupitelstva. Již
provedeno.

Budu dělat vše pro to, aby se zmiňované projekty, úkoly a problémy postupně
řešili. Nemyslím si, že je účelné zabývat se příliš tím, co bylo, kdo co napsal a
roznesl po obci. Ale budu se snažit dívat dopředu a hledat cesty a řešení. To
bez spolupráce nejde a jsem rád, že většina zastupitelů tuto tezi přijalo za
svou, a snaží se přispět svoji troškou do mlýna. Ve spolupráci vidím cestu, a to
i s našimi nejbližšími sousedy jako jsou obce Skorkov, Káraný, vodárna
Káraný, Brandýs n. L. a Benátky n. J., se kterými jsem již vytvořil základy
plodné spolupráce.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice
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